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ФИЗИКАЛЫҚ ОҚУ ЭКСПЕРИМЕНТІНДЕ КОМПЬЮТЕРДІ ҚОЛДАНУ 

 

 

Иманғали Нұрислам 

магистрант, Қорқыт ата атында Қызылорда университеті, 

Қызылорда қаласы 

 

Физика оқушылардың кәсіби дайындығы физикалық заңдылықтарды егжей-тегжейлі 

зерделеуді, атап айтқанда сапалы эксперименттік дайындықты қажет етеді. Оқу-жаттығулар 

физикалық экспериментке негізделсе, ғылыми білімді қалыптастыру және тереңдету, 

оқушылардың практикалық дағдылары мен қабілеттерін дамыту сәтті болады. Эксперимент - 

эксперименттік құралдарды қолдану арқылы адамның нақты әлеммен өзара әрекеттесуінің 

нәтижесі  

Физика эксперименталды ғылым болғандықтан, физиканы оқытуда эксперименттің маңызы 

зор. Эксперимент - бұл айқындылық принципінің өзегі, практикалық дағдыларды 

қалыптастырудың қажетті негізі, физика ғылымының эксперименталды табиғатын бейнелеу 

тәсілі.  

Оқу процесінде физикадан экспериментті қолдану нәтижесінде: 

 

● Физикалық құбылыстарды көрсету және сол арқылы оларды зерттеуге қажетті 

эксперименттік базаны құру; 

● Физикадағы заңдылықтарды студенттерге қол жетімді түрде көрсету және олардың 

мазмұнын түсінікті ету; 

● Оқытудың көрнекілігін арттыру; 

● Оқушыларды физикалық құбылыстарды зерттеудің эксперименттік әдісімен таныстыру; 

● Техникада, технологияда және тұрмыста зерттелетін физикалық құбылыстардың 

қолданылуын көрсету; 

● Политехникалық және тәжірибелік-эксперименттік дағдыларды қалыптастыру. 

 

Мектептегі физикалық эксперимент әр түрлі критерийлер бойынша жіктелуі мүмкін: 

дидактикалық мақсаттар, ғылыми экспериментке сәйкестік деңгейі, күрделілік дәрежесі, 

оқушылардың оқу әрекетінің сипаты [1]. 

Авторлардың көпшілігі болашақ мамандарды даярлау бағытын ескере отырып, 

зертханалық семинарларды өткізудің әр түрлі әдістерін әзірлейді. Қазіргі уақытта 

педагогикалық әдебиеттерде физикалық эксперименттің көптеген бағыттары көрсетілген. 

Қазіргі кезде физиканы оқытуда ақпараттық технологияларды оқу үдерісінде қолдану, 

әлемдік ақпараттық білім беру кеңістігіне қосылуды қамтамасыз етеді. Сондықтан, білім 

беру жүйесін ақпараттандыру жағдайында физикалық кәсіби білім негіздерін меңгерген 

маман тұлғасын қалыптастыруда, кәсіби білім деңгейін бағалауға қажетті электрондық 

ресурстарды, оқу-әдістемелік және виртуалдық зертханалық кешендерді жетілдіру, оны 

жасаудың мәселелеріне көңіл аударған жөн. Оқу үрдісіне компьютерлік құралдарды енгізу 

кезінде лабораториялық сабақтың кейбір ерекшеліктерін ескеру қажет. Оқушының жалпы 

физикалық зертханада жүргізетін жұмысын әрқашан кішігірім зерттеу жұмысы ретінде 

ұйымдастыру қажет, сонда эксперименттік дағдылар мен зерттеушілік қабілет қалыптасады. 

Қазіргі таңда компьютерлік технологияларды қолдану арқылы физикалық эксперименттерді 

демонстрациялауға көп көңіл бөлінуде. 

Әдебиеттерді талдау нақты экспериментте ақпараттық компьютерлік 

технологияларды қолданудың үш деңгейін жіктеуге мүмкіндік берді: 

1. Дәстүрлі эксперимент. 

2. Модельдік эксперимент. 
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3. Автоматтандырылған эксперимент 

 

Дәстүрлі эксперимент барысында студенттер семинар мен дәрістерден алынған 

теориялық білімдерін бекітеді, зерттеу жұмысының элементтерін үйренеді, нақты 

объектілерді зерттейді, жиі кездесетін өлшеу құралдарының құрылысы және жұмыс 

принципімен танысады. 

Дәстүрлі экспериментті ақпараттық технологиялармен толықтыру арқылы өлшеу 

нәтижелерін өңдеу үшін қолданбалы математиканы қолдану, өлшеу нәтижелерін енгізуге 

кестелер құру, студенттің жұмысқа дайындығын тексеру үшін тесттер құруға болады. Өлшеу 

нәтижелерін есептеу, тәуелділіктерді салу, қателерді есептеу үшін қолданбалы 

бағдарламаларды (Matcad, Excel және т.б.) қолдану есептеулерді жүргізуге мүмкіндік береді, 

осылайша студенттердің жұмысын  жеңілдетеді. 

Астономиялық заңдылықтар мен құбылыстарды оқыту процесінде  

оқушыларға  эксперимент жасап немесе көрнекі құралдар арқылы көрсетуге мүмкіндік бола 

бермейді. Дегенмен, ақпараттық технологиялар көмегімен бағдарламалар құру немесе 

есептерулер жүргізу теориялық мәліметтерді дұрыс түсінуге ықпал етуге мүмкіндік туады. 

Мысалы, Excel бағдарламасын қолдана отырып, жасанды серіктер мен планеталардың 

қозғалысы кезіндегі  ауырлық күшінің үдеуі мен бірінші ғарыштық жылдамдықты анықтауға 

болады. 

Осы есептің шешімін қарастырайық. Күн жүйесінің планеталары үшін g ауырлық 

күшінің үдеуі мен бірінші ғарыштық жылдамдықты v анықтаймыз, мұнда M - планетаның 

массасы, R - планетаның орташа радиусы 

 

Планета M, кг R, м 

Меркурий 3,26∙1023 2,42∙106 

Шолпан 4,88∙1024 6,10∙106 

Марс 6,43∙1023 3,38∙106 

Юпитер 1,90∙1027 7,13∙107 

Сатурн 5,69∙1026 6,04∙107 

Уран 8,69∙1025 2,38∙107 

Нептун 1,04∙1026 2,22∙107 

 

1. Есептің формулаларын жазайық: 

1)  𝑔 =
𝐺𝑀

𝑅2 𝑔 =
𝐺𝑀

𝑅2 – ауырлық күшінің үдеуі 

2)   𝑣 = √𝑔𝑅 –Күн жүйесіндегі планетаның бірінші ғарыштық жылдамдығын 

анықтаймыз [2]. 

Бұл есепті шешу үшін Microsoft Excel программасын қолданамыз.  

А бағанасы - планета 

В бағанасы- салмақ 

C бағанасы- радиус 

D бағанасы-ауырлық күшінің үдеуі 

Е бағанасы- бірінші ғарыштық жылдамдық 
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Планета M, кг 
R, м 

104 
g=GM/R^2   (м/с2)  

V=КОРЕНЬ(g*R)  

(км/с) 

Меркурий 3,26E+23 242 3,712895294 2997,533421 

Венера 4,88E+24 610 8,747540984 7304,792947 

Марс 3,043E+26 338 1776,619341 77491,76326 

Юпитер 1,9E+27 7130 24,9287427 42159,45155 

Сатурн 5,69E+26 6040 10,40313473 25066,89725 

Уран 8,69E+25 2380 10,23273427 15605,73855 

Нептун 1,04E+26 22200000 14,07515624 17676,77766 

 

Осы мәліметтер бойынша төмендегі диаграмманы тұрғызамыз: 

 

Диаграммада Юпитердің планетасының еркін түсу үдеуі мен бірінші ғарыштық 

жылдамдық шамаларының үлкендігі айқын көрінеді. Оқушылар планеталардың салмағы, 

яғни массалары үлкен болса тартылу күшінің артатындығына сәйкес еркін түсу үдеуінің 

көбейетіндігіне көз жеткізеді. 

Компьютерлік өңдеу өлшеу нәтижелерін графиктік түрде анық көрсетуге, графиктің 

жекелеген бөлімдерін бөлектеуге және қарастыруға, графиктер масштабын өзгертуге 

мүмкіндік береді. Қолданбалы бағдарламаларда жұмыс жасай отырып, студенттер 

информатиканы меңгеруде алған дағдыларын қолданады, өлшеу нәтижелерін өңдеуге 

арналған қолданбалы пакеттердің мүмкіндіктерін өз бетінше зерттейді. 

Жалпы алғанда, физикалық экспериментті жүргізу нәтижесінде 

оқушылар келесі нақты дағдыларды игереді: 

● заттар мен денелердің құбылыстары мен қасиеттерін байқауға және зерттеуге; 

● бақылау нәтижелерін сипаттауға; 

● гипотезаларды ұсынуға; 

● эксперимент жүргізуге қажетті құрылғыларды таңдауға; 

● зерттеулер жүргізуге; 

●  өлшеу нәтижелерін кестелер мен графиктер түрінде ұсынуға; 

● эксперимент нәтижелерін түсіндіру; 

● қорытынды жасауға; 

● эксперимент нәтижелерін талқылау, талқылауға қатысуға [3]. 
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Мектепте физика курсында физикалық оқу эксперименті физиканы оқытудың 

бөлінбейтін бөлігі болып табылады. Практика көрсеткендей теориялық материал мен 

эксперименттің сәтті үйлесуі, ең жақсы педагогикалық нәтиже береді. 
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АҢДАТПА 

Мақалада ойын  оқу процесінің  маңызды аспектісі ретінде қарастырылған. Ойын 

көптеген тәрбиелік мақсаттарға жетудің белсенді әдісі болып табылады және маңызды 

педагогикалық мәнге ие. 

Ойынның құндылығы мынада: материалды меңгеру процесі оңай және жылдам, 

өйткені ойын арқылы білімді қабылдау жағымды, сондықтан ақпарат әдетте ұзақ уақыт есте 

сақталады. 

Дегенмен, ойын маңызды нәрсе екенін есте ұстаған жөн. Д.Б. Элькониннің айтуынша 

[1] (Д.Б. Эльконин Ойын психологиясы (Психология игры) – М., 1978.), ойынның адам үшін 

төрт маңызды қасиеті бар: қажеттілік-мотивациялық сфера құралдары, білім құралдары, 

психикалық әрекеттерді дамыту құралдары және ерікті мінез-құлық құралдары. Мақалада 

ойынның ерекшеліктері, оның мақсаты мен ерекшелігі қарастырылады. Ойындарды 

ұйымдастыруға да көңіл бөлінеді. Білім беруде қол жеткізгіңіз келетін мақсаттарға сәйкес 

ойын мысалдары келтірілген.  

Кілт сөздер: Білім беру,  ойынның рөлі, әдістер, педагогикалық маңыздылығы, білім 

құралдары. 

Кіріспе: Ойын да, тәрбие де адам дамуының негізгі түрлерінің бірі, екеуі де біздің 

болмысымызға тән құбылыстар. Ғылыми терминология бойынша ойынның қоғам 

тәжірибесін жаңғыртуға және алуға бағытталған жағдайлардағы белсенділік. Ал, тұлғаның 

өзін-өзі бақылауының негізі мен мінез-құлқын жетілдіру сол әрекеттің құрамдас бөліктері 

болып табылады. Біз ойынды ойын-сауық пен демалыстың бір бөлігі ғана деп санай 

алмаймыз; бұл сонымен бірге оқу, шығармашылық, терапия және адамдардың қарым-

қатынасын, еңбегі мен тәрбиесін модельдеу процесі. 

Оқушылар ойнағанды ұнатады және олар ойынға сыныптағы кез келген басқа 

тапсырмаға қарағанда көбірек ынтамен және ықыласпен қатысады. Дегенмен, ойындар кейде 

ештеңе үйренбейтін ойын-сауық әрекеттері ретінде қабылданады. Ойынның маңыздылығын 

түсінбейтін мұғалімдер бар, оларды ойын әдістерініңің байлығы және шынайы қарым-

қатынас мүмкіндігі ретінде емес, уақытты бақылаусыз және шулы ортада босқа өткізу деп 

санайды. Дегенмен, жалпы балалар белсенді болған кезде жақсы оқиды. Осылайша, оқуды 

қызықты ойынға айналдырғанда, олар оны ойнауға көп уақыт пен күш салуға дайын. 

Ойындар дұрыс құрастырылған болса, олар балалардың біліммен сусындау процесінің 

маңызды бөлігі болуы мүмкін. 

Біз оқытуға неғұрлым әртүрлілікті енгізе алсақ, соғұрлым көбірек оқушылардың 

қажеттіліктерін қанағаттандыру мүмкіндігіміз жоғары болады. Сонымен қатар, балаларға 

мотивациясы қажет болғандықтан, шын мәнінде түсіну және меңгеру орын алу үшін 

қызықты және сәйкес сыныптағы жаттығулар қажет. Ойындар ережелері, қол жеткізу 

мақсаты және көңіл көтеру элементі бар әрекеттер үшін; олар жас студенттердің тапсырманы 

орындауға ынталы болуы үшін жеткілікті қиын және қызықты болып көрінеді.  

Дәстүрлі дидактикалық оқыту – мұғалім мен оқушының немесе оқушылардың өз ара 

әрекетінсіз жүзеге асырылатын, жалпы алғанда жалықтыратын, тиімсіз сабақтарға әкелетін 

мұғалімге бағытталған әдіс [2]. Студенттер бір ұғымға байланысты есептер шығару, іздену, 

топтық жұмыс, тақырыпқа белсенділік таныту арқылы тексергенде ғана есте сақтау 
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шеңберінен шығып, ойлаудың жоғары деңгейін жүзеге асыра алады. Оқушылардың осындай 

терең түсінуге қол жеткізуі үшін педагогтар әдетте белсенді оқуды ынталандыратын 

сыныптағы іс-әрекеттерді жақсы көреді [3]. Білім алушылар белсенді оқыту арқылы 

тиімдірек оқи алады, олар басқа студенттермен сыни тұрғыдан ойлау және жаңа ұғымдарды 

меңгеруді күшейту үшін өзара әрекеттесу арқылы өздерінің оқуына жақсы әсерін тигізе 

алады. Өзара әрекеттесу кезінде студенттер бір-біріне ұғымды әртүрлі тәсілдермен түсіндіре 

алады немесе ескерілмеген мәселелерді айта алады. Бұл тек шолу әдісі ғана емес, сонымен 

қатар талдау мен сыни ойлауды қажет ететін процесс [4]. Оқу ойындары оқушылардың оқу 

процесіне белсенді қатысуын талап етеді. Оқыту ойындары, сонымен бірге, оқушыларды 

оқуға ынталандыру, оқуды сүюге үйрету және оқуды қызықты ету сияқты тәрбиешілердің 

жауапкершілігі тұрғысынан оқытудың дәстүрлі тәсілдерін қолдаудың тиімді баламасы болып 

саналады [5]. Білім беру ойындары - белсенді оқу мен мотивацияны арттыруға және топтық 

жұмысты ынталандыруға арналған интерактивті тәсіл. Ойындар белсенді оқытуды жүзеге 

асыруда маңызды рөл атқарады, өйткені олар интерактивті және ерекше элементтерді 

қамтиды. Олар оқуды қызықты етіп қана қоймайды, сонымен қатар оқушылардың сабаққа 

қатысуын ынталандырады және олардың оқуға деген көзқарасын қалыптастырады [6]. 

Сонымен қатар, ынталы студенттер кейінірек еске түсіруге болатын тұрақты білім 

жиынтығын бере отырып, табысты оқу нәтижесіне ие болуы мүмкін. Педагогтар ойындарды 

бұрын меңгерілген тақырыпты бекіту, жаңа ұғымдарды үйрету және оқушыларды қатысуға 

ынталандыру сияқты әртүрлі мақсаттарда пайдалана алады. Оқыту ойындарын сабақтың 

басында және соңында қолдануға болады. Осы себепті олар оқушылардың сабаққа деген 

қызығушылығы мен ынтасын арттыра алады немесе өткен тақырыптарды қайталайды, 

бекітеді және бағалай алады. Сондықтан білім беру ойындары оқушылардың сабаққа 

белсенді қатысуына ықпал етеді, осылайша олардың оқуына көмектеседі [7]. Оқыту 

ойындарының оқуға әсерін ашатын көптеген зерттеулер бар. Оденвеллер және ДиКарло, 

(1998) ойындардың ұғымдарды меңгеруде табысты болатынын және олар студенттерге 

мақсатты ұғымдарды талқылауға мүмкіндік беретінін көрсетті. 

Ежелден адамдар ойынды жас ұрпаққа тәжірибе беру әдісі ретінде қолданды. Қазіргі 

уақытта бүкіл әлем мұғалімдерінің оқыту әдістемесінде ойын элементтері бар. Мұндай сабақ 

түрлерінің тиімділігі мен әсері барлық жастағы оқушылардың үлгеріміне сәйкес келеді. 

Сондықтан ұсынылған жұмыс оқу процесіндегі ойындардың рөлін қарастырады. Біз 

ойынның ерекшеліктерін, оның мақсатын талқылаймыз.  

Ойын әдісі ең қызықты және тартымды, сонымен қатар тәрбиелік тұрғыдан тиімді 

әдістердің біріне айналды. Сонымен қатар, бұл шектеусіз жас ауқымындағы студенттер 

аудиториясы үшін қолданылады. Нәрестелер үшін – даму және шындық моделін алу кезеңі; 

жасөспірімдер үшін – физикалық және миды жаттықтыру функциясы бар күнделікті өмірде 

басым әрекет; жасөспірімдер үшін – бұл негізінен қоғамдағы қарым-қатынас процесі және 

дүниетанымының қалыптасуы; ересектер үшін – бұл есте сақтауды жаттықтыруға және жаңа 

дағдыларды жаттықтыруға арналған саналы әрекет. 

Ойын техникасының сипатына қарай біз ойындарды мыналарға бөлеміз: 

1 Субъективті; 

2 Баяндау; 

3 Рөлдік ойын; 

4 Іскерлік ойындар; 

5 Еліктеу; 

6 Жарыс. 

Білім беру тұрғысынан олар мыналар болуы мүмкін: 

1 Білім беру, үйрету, бақылау, бағалау; 

2 Ақпараттық, дамытушы, педагогикалық; 

3 Шығармашылық; 

4 Кәсіптік бағдар беру. 
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Сондай-ақ оқушылардың еңбегі мен білімін бағалау мақсатында мұғалім үшін ойын 

әдісінің маңызы зор. Әсіресе, мектептердегі, колледждердегі немесе университеттердегі 

студенттер тобын қарастыратын болсақ, онда балалар көбінесе ұпайлар мен баға үшін жұмыс 

істейді. Бірақ ойындар олар ала алатын ұпайларды ұмыттырады. Оқушылар ойнап, өзін емін 

еркін сезінген кезде мұғалім бақылау және бағалау функцияларын орындауды 

жалғастырады. 

Оқытудағы ойындарды зерделеу тәсілдері 

Ойынның жалпы теориясының дамуы Спенсер мен Шиллердің еңбектерінен бастау 

алады. Бұл теорияға елеулі үлес қосқан Берн, Бюлер, Валлон, Вундт, Гросс, Дьюи, Джанет, 

Кейра, Фрейд, Фромм, Хуйзинга, Штерн т.б. Орыс педагогикасы мен психологиясында ойын 

теориясын Ю.П.Азаров, М.М.Бахтин, П.П.Блонский, Л.С.Выготский, О.С.Газман, Н.К. 

Крупская, А.Н.Леонтьев, А.С.Макаренко, В.С.Мухин, Г.В.Плеханов, С.Л.Рубинштейн, 

Л.С.Славина, В.А.Сухомлинский, К.Д.Ушинский, Д.Б.Эльконин және т.б. дамытты. Кейбір 

ғалымдардың еңбектерінде ойынның тарихы утилитарлық қызметтегі қиындықтар мен 

мәселелерді шешу жолы ретінде, оқудың нақты әрекеттері туралы ақпаратты беру, жарыс 

құралы ретінде қарастырылады. 

К.Д.Ушинский ойын тек ләззат әкеліп қана қоймай, сонымен бірге қызықты 

сабақтарда өзін-өзі бекітуге мүмкіндік беретін еркін және саналы әрекеттің бірегей түрі деп 

есептеді, өйткені ойында ұмтылыс сезім және өнімділік біріктіріледі. Н.А.Добролюбов пен 

Н.Г.Чернышевский ойынды дене, ақыл-ой және адамгершілік тәрбиесінің тиімді 

құралдарының бірі ретінде қарастырды. 

Білім беруде ойынының концепциясын жүзеге асырудың көптеген мүмкіндіктері бар 

және оқу процесінде қолдануға болатын көптеген ойын түрлері бар, олар есептерді шешу, 

жаттығулар мен жаттығулар, модельдеу, басқатырғыштар және оқулықтар негізіндегі 

ойындарды қамтиды. Бұл жұмыста білім алушыларды оқуға ынталандыру және тарту үшін 

ойын теорияларын қолдану арқылы пәндерді оқытуда және білім беру процесінде ойынның 

алатын рөлі мен маңызы талқыланды.  
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АҢДАТПА 

 

Мақалада студенттердің өзіндік жұмыстарын ұйымдастырудың маңызы мен 

ерекшеліктері туралы айтылады. Өзіндік жұмыс – білім алушылардың оқытушының тікелей 

қатысуынсыз орындалатын танымдық оқу әрекеті болып табылады. Сондай-ақ, өзіндік 

жұмыстардың кейбір түрлерін атап көрсетіледі. Дұрыс ұйымдастырылған өзіндік жұмыс 

білім алушылардың шығармашылық ойлау әрекетін, жауапкершілік, ұйымдастырушылық 

сияқты қабілеттерін дамытуға ықпалын тигізеді. Сонымен қоса, өзіндік жұмысқа берілген 

әртүрлі анықтамаларды негізгі ала отырып, оларды әрқырынан зерттеп, талдап, өзіндік ой 

тұжырымдарын ұсынады. 

Кілт сөздер: өзіндік жұмыс, биология, білім алушы, ұйымдастыру, дамыту, жоспарлау. 

Ел Президенті Қасым Жомарт Тоқаев «Қазақстан-2021» халық жолдауында Қазақстан 

азаматтарының денсаулығын, білімі мен әл-ауқатын арттыруға, экологиялвқ ортаны 

жақсартуға ерекше мән берілген[1]. Сондықтан да болашақ ұрпақ тәрбиесіндегі маңызды 

мәселелердің бірі өз бетімен жұмыс жасау біліктерін қалыптастыру. 

Оқытудың негізгі принциптерінің бірі – білім алушыларда өзіндік жұмысты 

ұйымдастыру.  «Өздік жұмыс» ұғымын әртүрлі авторлар әртүрлі мағынада қолданады. Өздік 

жұмысты оқытуға арналған еңбектерде бұл ұғым іс-әрекетті ұйымдастырудың бір түрі 

ретінде қарастырылады (Б.П. Есіпов және т.б.); және оқыту әдісі ретінде (Ю.К. Бабанский, 

М.Т. Баранов және т.б.); және оқушыларды танымдық әрекетке тарту құралы ретінде 

(П.И.Пидкасистый, И.Е. Унт, т.б.), оқу әрекетінің түрі ретінде (М.Р. Львов, Л.Г. Вяткин, т.б.) 

[2, 56-57б]. 

Өзіндік жұмыс мұғалімнің ұсынған тапсырмаларын орындаудың ең ұтымды тәсілдерін 

іздеумен, жұмыс нәтижелерін талдаумен байланысты оқушылардың белсенді ақыл-ой 

әрекеттерін қамтиды. Егер оқытушы материалды ұсыну мен бекітудің әртүрлі әдістерін 

қолданса, биологиялық білімді игеру белсенді және саналы түрде жүреді. Оқу процесінде 

оқушылардың оқулықпен, суреттермен, схемалармен жұмыс барысында өз бетінше білім алу 

қабілетін дамытуға ерекше назар аудару керек. Оқу процесінде оқушылардың өзіндік 

жұмыстарының әртүрлері қолданылады, олардың көмегімен олар өз бетінше білім, білік 

және дағды алады.  

И.Т.Протасовтың ойынша, өзіндік жұмыс біліктілік пен іскерлік жиынтығы. 

Г.Н.Кулагина өзіндік жұмысты студенттің іс-әрекет құралы белсенділігі мен өз бетімен 

білім алуға  дайындығы деп түсінеді. 

Г.Н.Дари өзіндік жұмыстың мәнін былайша айтады. Бұл жұмысты студент өз бетімен 

орындайды, ол өзінің біліміне, іскерлігі мен сеніміне, өмірлік тәжіріибесі, дүниетанымына 

сүйене отырып атқарады [3,36-37б.]  

Өзіндік жұмыстың  жіктелуін Гусейнова Е.Л.  осылайша ұсынады: 

-сабақта алған материалды меңгеру; 

-жүйедегі білімді меңгеру; 
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-білімді жалпылау; 

-білімді практикада қолдану; 

-білімді бақылау; 

-ғылыми дүниетанымын қалыптастыру. 

Сабақ процесінде орындалатын міндетті сипаттағы өзіндік жұмыстар бар және оларға 

дайындық, және сол сияқты қосымша сипаттағы, жеке жүргізіледі студенттің жеке 

қызығушылықтары мен бейімділігіне байланысты. [4,438-449б.] 

          Педагогикалық әдебиеттерде өзіндік жұмыс түрлерін әр қырынан 

қарастырып,осылайша жіктейді [5,22-24б.]. Каза 

кова Сайёра Эркаевна. "Организация  
Кесте 1. Өзіндік жұмыс түрлері 

 

Реті Өзіндік жұмыс түрі  Сипаттамасы 

1 Өзіндік жұмыстың әдісі 

бойынша 

Бақылау, жаттығу, мәтінмен жұмыс, оқулық 

2 Оқу процеснің буындары 

бойынша 

Жаңа материалды меңгеру мақстында 

қабылдауға арналған тапсрымалар 

3 Іс-ҽрекеттің сипаты 

бойынша 

репродуктивті (қайталаушы), реконструктивті-

вариативті, жартылай ізденісті жҽне зерттеушілік 

(шығармашылық) өзіндік жұмыс 

4 Танымдық іс-әрекет 

сипаты бойынша 

Үлгі бойыншв қайта жаңғырту; 

реконструктивтік-вариативтік мектеп 

оқушыларның психилық белсенділігінің дамуына 

жағдай жасайды; эвристикалық жаңа шешімдерді 

іздеуді қалыптастырады, оларды стандартты емес 

жағдайларға ауыстырады; шығармашылық 

студенттерге жаңа принципті жаңа білім алуға 

мүмкіндік береді 

5 Оқушының өз бетімен 

жұмыс істеу(дербестілік) 

деңгейін қарай 

еліктеу,жаттықтыру, шығармашылық, зерттеу 

өзіндік жұмыстары 

6 Нұсқаулық сипаты 

бойынша  

Егжей-тегжейлі нұсқаулар; қысқаша нұсқаулар 

7 Өзіндік жұмысқа 

мұғалімнің тікелей 

қатысуына байланысты 

мұғалім қатысуынсыз жҽне оның жетекшілігімен 

жүргізіетін оқушының өзіндік жұмыстары 

8 

 

Сабақ үстіндегі өзіндік 

жұмыс 

сабақтың сұлбасын сызу немесе қадағалау, 

конспект дарялау, конспектіні ұсынылған 

әдебиеттермен толықтыру, салыстыру 

нәтижесінде ұқсастық пен айрмашылықты 

анықтау 

 

9 

Зерттеу сипатына 

байланысты 

оқушылардың өзіндік бақылау, жұмыс 

орындаудағы оқу жұмысы 

10 Бақылау жұмысындағы 

өзіндік жұмыс 

ауызша жауап дарялау, жазбаша тапсырманы 

орындау, тест сұрақтарына жауап беру, эссе жазу 

 

Оқушылардың өзіндік жұмысына мұғалімнің тапсырмасы бойынша, өздері жоспар 

жасап, істің тәсілін анықтап, оның нәтижесін бағалап орындайтын жұмыстары жатады. 

Сонымен қатар, оқушылардың өзіндік жұмысының жоғары түріне олардың өз еркімен жаңа 

амал-тәсілдер қолданып жасайтын шығармашылық жұмыстары жатады. Оқушылардың өздік 

жұмыстарын тиімді ұйымдастыру сабақ сапасының артуына септігін тигізеді. Өздік жұмыс 

кезінде оқушылар оқулықпен және дидактикалық материалдармен, түрлі анықтамалық 
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кітаптармен, газет-журналдармен жұмыс істеуге үйрене бастайды. Өздігінен білім алуға 

талпынады. Жұмысы нәтижелі болса, оқушының пәнге деген қызығушылығы артады. 

 Өзіндік жұмыстар ұйымдастыруда мынадай талаптар орындалуы қажет: 

 1. Өзіндік жұмыстың мазмұны оқу бағдарламасына сәйкес келуі керек;  

 2. Оқушылардың ойлау қабілетін дамытуға тиісті; 

 3. Өзіндік жұмыстардың түрі және мазмұны жағынан әртүрлі болуы керек;  

 4. Әрбір өзіндік жұмыс тексеріледі және бағаланады; 

 5. Тапсырма әрбір оқушының білім деңгейіне байланысты таңдалуы керек.  

 6. Өздік жұмысты орындауға жеткілікті уақыт берілуі керек (8-15 мин. ұзақ болмайды).  

7. Өзіндік жұмысты тек қайталау кезінде ғана жүргізбей, сабақтың барлық кезендерінде 

өткізу қажет [6,29-30б].  

Биология сабақтарында өзіндік жұмыс түрлерінің біріне мысал келтірейік. 

Биологиялық эксперимент жүргізу (тәжірибелер мен зертханалық жұмыстар) оқушылардың 

тәжірибе мақсаттарын анықтау, оның нәтижелерін жалпылау және талдау, практикалық және 

теориялық тұжырымдау, өз бетінше ойлау дағдыларын қалыптастыру үшін биологиялық 

эксперимент қолданылады [7,21-26б.].  

Осы мақсатта мұндай жоспар ұсынылады: 

- тәжірибенің мақсаты; 

- тәжірибе барысы; 

- тәжірибе нәтижелері; 

- қорытындылар. 

Биологиялық эксперимент зертханалық және практикалық жұмыстармен байланысты. 

Зертханалық жұмысты орындау кезінде нұсқаулық карта ұсынылады, онда жұмыс барысы, 

білім алушылардың іс-әрекеттерін орындау дәйектілігі көрсетілген, тақырыпты тұжырымдау, 

сұрақтарға жауап беру, кестені, схеманы толтыру қарастырылған. Зертханалық жұмыстарды 

білім алушылар жұмыс дәптерлеріне (баспа негізінде) орналастырады. Оқу бағдарламасының 

практикалық бөлігін орындау кезінде жаңа материалды оқу процесінде теориялық білім мен 

білім алушыларың практикалық іс-әрекетінің тығыз байланысы қажет. Әрбір өзіндік 

жұмысты жүргізу мұқият жоспарлауды талап етеді, оқу бағдарламасының нормалары мен 

талаптарына сәйкес оның нәтижелері туралы есептердің мақсатын, көлемін, нысанын нақты 

тұжырымдау және оны жүзеге асыру үшін қажетті биологиялық көздерді анықтау қажет. Оқу 

процесіне өзіндік жұмыстарды қосу үшін оларды сабақтың әртүрлі кезеңдерінде, жаңа 

материалды оқып-үйрену кезінде де, алған білімдерін бекіту кезеңдерінде де, жұмыс 

нәтижелерін бақылауда жоспарлау ұсынылады. Сонымен қатар өзіндік жұмыстарды білім 

алушылар мысал бойынша жұмыстанған  кезде, оларды үй тапсырмасымен бірге ұсынуға 

болады. 

Осылайша, биологиядағы өзіндік жұмысты тиімді ұйымдастыру сараланған тәсіл 

негізінде құрылады және білім алушылардың тәуелсіздігінің әртүрлі деңгейінің келесі 

көрінісін қамтиды: 

- мақсат қою және өзіндік жұмысты жоспарлауды білім алушы мұғалімнің көмегімен 

жүзеге асырады; 

- мақсат қоюды мұғалім жүзеге асырады, ал жоспарлауды білім алушылар өздері 

жүзеге асырады; 

- мақсат қою мен жоспарлауды білім алушы өз бетінше жүзеге асырады, бірақ мұғалім 

тапсырма береді; 

- жұмыс өз бастамасы бойынша жүзеге асырылады, яғни мұғалімнің көмегінсіз – білім 

алушы өзі орындайды. 

Қорыта келгенде, белгілі бір ретпен жүргізілген өзіндік жұмыс – білім алушылардың 

болашақ өмірде өз орнын, қарым-қабілетін, өзіндік табиғатын, болмысын қалыптастыруға, 

бәсекеге қабілетті болуына мүмкіндік беретін іс-әрекет болып табылады. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению дискуссии как инструмента, 

формирующего навыки и умения устной неподготовленной речи. Обоснована эффективность 

применения этого метода в учебном процессе. Автором приведены требования, которым 

должны отвечать дискуссии. Также рассмотрены основные виды учебных дискуссий.  

Ключевые слова: дискуссия, учебная дискуссия, неподготовленная речь.  

В настоящее время в связи с формированием межкультурного общества возрастает 

потребность развития навыков неподготовленной речи у школьников. Проблемам 

формирования речевых умений посвящено большое количество работ психологов 

и методистов. 

Формирование и совершенствование навыков и умений устной речи процессы не 

последовательные, а синхронные; два уравновешивающих и противостоящих друг другу 

качества навыка - устойчивость и изменчивость позволяют осуществлять параллельное 

совершенствование речевых навыков и умений [1, с. 29]. 

Обучение неподготовленной речи, продуцируемое в тех или иных условиях реальной 

коммуникации, следует осуществлять с помощью разных методов и приемов тренировки. 

Одним из наиболее эффективных методов, позволяющих развивать навыки устной речи, 

является метод управляемой учебной дискуссии. Дискуссией нередко называют обсуждение-

спор, столкновение точек зрения, позиций, подходов и т.д. 

В дискуссии участвуют как минимум два человека и каждый вопрос, выносимый на 

дискуссию, подвергается детальному обсуждению, анализу с разных позиций и точек зрения. 

Обязательным условием организации дискуссии является наличие какого-либо спорного 

вопроса, проблемы. Таким образом, дискуссия – процесс обсуждения какого-либо вопроса, 

цель которого – достижение истины и глубинное понимание той или иной ситуации, вопроса 

или обсуждаемой темы. 

Психологическая характеристика неподготовленной речи в такой коммуникативной 

ситуации, как дискуссия, является принципиально тождественной как для естественных условий 

общения, так и для учебных. Между тем учебная дискуссия имеет некоторые особенности: 

1) ей присущ элемент искусственности, который связан с тем, что дискуссия ведется на 

иностранном языке, а не на родном (ведь учитель владеет родным языком); 

2) учебная дискуссия «организуется» преподавателем (в отличие от дискуссии в реальных 

условиях общения, где она обычно возникает стихийно). 

Эффективность дискуссии в формировании коммуникативных навыков и умений 

обусловлена тем, что она включает в себя как элементы монолога, так и элементы диалога. 

Монологические элементы дискуссии служат для выражения ее логического содержания, 

поэтому часто они представляют собой заранее подготовленные высказывания по теме [2, с. 

623]. Диалогические элементы придают эмоциональную окраску дискуссии, они 

стимулируют необходимость следить за высказываниями других участников дискуссии, 
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адекватно реагировать на их реплики. Диалог в рамках обсуждения проблемы стимулирует 

развитие механизмов слушания, и говорения. 

В случае неподготовленной речи произвольное внимание говорящего раздвоено: оно 

распределено между контролем за формированием мыслей и контролем за процессом их 

оформления средствами иностранного языка. Отсюда следует, что применение дискуссии как 

средство развития навыков и умений устной неподготовленной речи, наиболее ярко и полно 

отражающего психолингвистические особенности неподготовленной речи на иностранном языке, 

должно отвечать ряду методических требований: 

1. Дискуссия будет протекать тем успешнее, чем легче мыслительные задачи она ставит 

перед говорящим: это позволяет ему «выделить» значительную часть внимания для контроля за 

языковой формой. 

2. Дискуссия будет протекать успешнее, если она не будет выходить за пределы понятий, 

иноязычные соответствия которых известны говорящему. 

3. Дискуссия будет проходить тем лучше, чем выше уровень автоматизации речевых 

навыков и чем шире объем языкового материала, владение которым находится на уровне навыка. 

4. Дискуссия будет тем свободнее, чем больше у учащихся опыта ведения дискуссионных 

бесед на родном языке [3, с. 64]. 

В момент проведения дискуссии важно рассадить участников так, чтобы каждый мог 

видеть лица других. Известны различные варианты организации вводной части, например, 

предварительное краткое обсуждение вопроса в малых группах. Дать задание одному или 

нескольким студентам выступить перед группой с вводным сообщением, раскрывающим 

постановку проблемы. Предварительно можно использовать краткий предварительный 

опрос, чтобы подвести студентов к дискуссии.  

Существуют следующие виды учебных дискуссий: 

– Круглый стол – форма учебной дискуссии, которая характеризуется легкой беседой 

между участниками, которые, как правило, разделены еще на подгруппы. Цель круглого 

стола обсудить все поставленные перед группой вопросы, высказать собственное мнение, 

послушать мнение других.  

– Дебаты – форма учебной дискуссии, при которой участники дебатов заранее 

подготовили речи, которые они будут презентовать своим оппонентам, слушать вопросы, 

поступающие от аудитории, отвечать на них, поддерживая свое мнение, позицию по тому 

или иному вопросу [4, с. 103]. Дебаты являются более формализованным видом дискуссии 

по сравнению с круглым столом.  

– Симпозиум – форма дискуссии, направленная на то, чтобы ученик мог наиболее 

обширно и подробно высказаться по той или иной теме обсуждения. На симпозиуме 

выступают с рефератами, сообщениями, затем слушают, и отвечают на вопросы аудитории.  

– Форум – форма дискуссии, в ходе которой одна группа обменивается мнениями с 

другой. Группами могут быть как ученики одного класса, так и нескольких классов одной 

школы.  

– Мозговой штурм – форма дискуссии, состоящая из двух этапов. 1 этап: от 15 до 60 

мин высказываются идеи на определенную тему или темы, но не обсуждаются. 2 этап: 

обсуждение идей, высказанных на первом этапе. Важное правило такого вида дискуссии 

заключается в том, что группа, которая высказала определенную идею, сама ее не обсуждает.  

– Судебное заседание – вид дискуссии, похожий по своей форме на судебное 

слушание, разбирательство.  

– Перекрестная дискуссия – вид дискуссии, направленный на развитие критического 

мышления, поскольку выбирается одна тема и участники, которые имеют противоположные 

точки зрения по выбранной теме. При этом каждую точку зрения необходимо подкрепить 3-5 

аргументами. Таким  образом, дискуссия проходит в довольно оживленном ритме: одна 

группа высказывает аргумент в поддержку темы, другая группа высказывает свое 

опровержение на этот аргумент.  
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– Учебный спор-диалог – вид дискуссии, немного похожий на перекрестный спор в 

плане того, что также берутся за основу прямо противоположные точки зрения. Одна группа 

поддерживает и аргументирует свою точку зрения, другая - свою. Затем все меняются 

ролями: первая группа поддерживает и аргументирует мнение второй, а вторая группа - 

первой.  

– Заседание экспертной группы – вид дискуссии, которая имеет 2 вида. Первый вид 

заседания представляет собой ток-шоу: группа в составе от 4 до 6 человек выбирает тему, 

обсуждает ее, аргументирует, и высказывает свое мнение. Остальная часть аудитории 

внимательно слушает, но не может вступить в дискуссию. Вторая разновидность такой 

дискуссии: класс разделяется на маленькие группы. Каждая группа выбирает себе эксперта, 

который будет высказывать точку зрения всей группы.  

– Театральный вид – театр одного актера. Ученик здесь высказывает свое мнение, 

позицию, включая различные приемы и методы актерского мастерства, примеряет на себя 

разные роли и маски.  

Наибольшей популярностью среди видов дискуссии, способствующих развитию и 

укреплению у ученика навыка говорения, являются такие виды дискуссии, когда ученик не 

сидит за партой и пересказывает услышанное, а играет ту или иную роль в процессе 

коммуникации, т.е. применяет актерское мастерство в процессе изучения иностранного 

языка [5, с. 303]. Это так называемый метод Станиславского, который подразумевает 

выведение ученика из состояния застенчивости и языкового барьера на качественно новый 

уровень. Методика преподавания иностранного языка с внедрением техник актерского 

мастерства по Станиславскому на данный момент имеет большее распространение, чем 15-

20 лет назад.  

Итак, нельзя заставить учеников общаться, но можно и нужно стимулировать их 

общение. В любом случае, какой бы вид дискуссии и какую бы технику не выбрал учитель, 

главное, чтобы она выполняла основную задачу – научить ученика свободно разговаривать и 

открыто выражать свою мысль понятным и логичным путем. 
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Аннотация. 

Предмет. В данной статье рассматриваются методы и гипотезы когнитивного подхода к 

обучению чтению на основе предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL). 

Цель. Разработка методов, для более эффективного преподавания чтению во время уроков в 

средней школе. 

Методы. В процессе исследования использовались методы когнитивного подхода к 

изучению предмета и предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL). 

Выводы. Сделан вывод в том, что несмотря на эффективность методики, результаты могут 

быть лучше, в том случае, если методику проработать дальше. 

Ключевые слова: CLIL, когнитивный подход, когнитивная/академическая языковая 

компетенция, традиционные школьные программы, аннотирование. 

Преподавание иностранного языка всегда было и остается актуальной темой для 

дискуссий разных педагогов. Существует огромное количество разных методов как 

традиционной, так и нетрадиционной школ. В данной работе рассматривается метод 

преподавания чтению на английском языке на основе предметно-языкового 

интегрированного обучения (CLIL). 

Теоретические основы CLIL базируются на теории взаимосвязи мышления и языков Л. 

Выготского, теории BICS/CALP Дж. Кумминса, таксономии умений и навыков в 

когнитивной области Блума[38] 

Конечной целью CLIL является формирование у студентов (курсантов) CALP – 

когнитивной/академической языковой компетенции путем интеграции их опыта и личных 

интересов в соответствующей предметной области. В результате изучения работ по этой 

теме был сделан вывод, что данная компетенция направлена на синтез умственных навыков 

высшего порядка и средств их вербализации на другом языке. Было введено понятие 

«когнитивная/академическая языковая компетенция» как интеграционная характеристика 

личности, включающая способность и готовность к осуществлению учебно-познавательной 

деятельности с использованием иностранного языка. 

Основная часть. 

CLIL не так нов, как может показаться на первый взгляд. По трудам Марша Ланге 

можно сделать вывод, что данный подход к обучению применялся веками ранее, однако 

получить такое образование могли лишь единицы, в зависимости от их происхождения. 

Второй пример датируется около 5000 лет назад, когда аккадский народ начинал изучать 

язык захваченных ими шумеров. Помимо этого, в 1970-х годах обеспокоенность 

англоязычных родителей в том, что их дети не могут бегло говорить по-французски, из 
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французско-канадской провинции Квебек сподвигла внедрить преподавание предметов на 

французском языке, для более быстрого изучения языка. 

В 2005 году Дэвид Марш предложил обозначить CLIL как общий термин для 

различных методологий двустороннего характера, в которых внимание уделялось 

тематическому содержанию и изучаемому языку. В 2006 году «Эвридика» сообщила, что в 

большинстве стран Европейского союза доступно обучение по технологии CLIL. К 2007 году 

CLIL начал применяться в 20 европейских странах. Данная информация содержалась в 

работе Мальерса, Марша и Вольфа «Windows on CLIL». Большая часть методик, 

обсуждаемых в работе, осуществлялись в школах среднего звена, и только часть из них – в 

школах начального образования (в Австрии, Финляндии, Венгрии и Испании) [34]. В течение 

последнего десятилетия исследования CLIL, по большей мере сфокусированные на 

лингвистической стороне технологии, быстро ускорились благодаря исследователям 

различных дисциплин: лингвистам, педагогам, психологам, неврологам и др. Также к целям 

изучения двустороннего обучения (языку и предметному содержанию) добавилось 

исследование стратегий изучения и умственных навыков студентов. На данный момент во 

многих университетах Европы действуют курсы подготовки преподавателей для 

преподавания по CLIL. Также создана европейская рамка квалификации для преподавателей, 

которые уже практикуют данную технологию в обучении. [31] 

CLIL может подстраиваться под традиционные школьные программы – изучение 

одного конкретного предмета через иностранный или второй язык, а также существовать вне 

зависимости от них: изучать во взаимосвязи сразу несколько дисциплин. Кроме того, CLIL 

удобен для реализации образовательных проектов, например, по разработке географических 

карт. Необходимо только учитывать, что CLIL подразумевает одновременное изучение 

предмета и иностранного языка, и нельзя игнорировать их взаимосвязь при использовании 

CLIL. Целью обучения в данном случае является не просто изучение новой информации, но 

и её применение в реальной жизни. Преподаватели не должны ограничиваться только 

обучением предмету или только иностранному языку. Они могут варьировать включение 

предмета и языка в процесс обучения в соответствии со своими предпочтениями: учителя-

предметники – преподаваемому ими предмету, учителя иностранных языков – языку. 

Другими словами, существует два подхода в реализации CLIL: 

 Предметно-ориентированный, ориентирующийся на освоение содержания 

предмета. 

 Языково-ориентированный, обучение иностранному языку через предмет и 

ориентация на освоение языка [6]. 

Рассмотрим обоснование теоретических положений CLIL Instructional Technology. 

Согласно CLIL мысленные навыки делятся на 2 категории: LOTs (Low Order Thinking skills – 

простые мыслительные навыки – запоминание, классификация, сравнение и др.) и HOTs 

(High Order Thinking skills – мыслительные навыки более высокого порядка – рассуждение, 

анализ, синтез, оценка и т.д.). Следуя идее «4С», все четыре компонента взаимосвязаны в 

контексте слияния, образуя симбиотические отношения, воплощающие [24]: 

 формирование содержательных знаний и умение пользоваться этим 

содержанием; 

 когнитивные процессы взаимодействие и сотрудничество участников 

(общение); 

 активное участие учащихся в познавательном процессе (познание); 
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 совершенствование языковых и речевых навыков в условиях межкультурного 

общения (культуроведение). 

Значение формата 4C невозможно переоценить, поскольку он отражает 

концептуальную природу CLIL. Опора на концепцию «4С» помогает понять специфику 

интегративного обучения и отличить его от других форм обучения, использующих неродной 

язык в качестве когнитивного средства. Идея формата 4С также важна как концептуальная 

основа для создания конкретной модели CLIL, предполагающей фундаментальный сдвиг в 

образовательной парадигме. 

Учитывая инновационный характер интегрированного обучения, необходимо 

переосмыслить то, как содержание, познание, общение и культура реализуются в модели 

интегрированного обучения, чтобы обеспечить положительный эффект интеграции. С.К. 

Фоломкина указывает, что в методологическом подходе смена парадигмы в образовании 

обусловлена поиском новых ответов на старые вопросы, таких как – выбор текстовых 

материалов, содержании языкового обучения, демонстрации связи языка и культуры, 

характере общения и узнавания процесс познавательной деятельности. В учебной программе 

CLIL все речевые действия представляют собой традиционную комбинацию [17]. 

В когнитивном подходе языковые понятия взаимодействуют. Например, когда 

обучение на уроках проводится на английском языке, это не значит, что в процессе обучения 

развивается только та часть мозга, которая отвечает за этот язык. Определения и понятия, 

изученные на одном языке, переносятся на другой язык. Человек, которого научили 

пользоваться словарем на английском языке, может воспользоваться словарем и испанского 

языка; обучающийся, которому объяснили посредством английского языка алгоритм 

умножения чисел, сможет выполнить операцию умножения чисел и на русском. Таким 

образом, усвоенное понятие или алгоритм выполнения действия с легкостью может быть 

использован на обоих языках при условии, что оба языка развиты на достаточном высоком 

уровне. Подобные рассуждения приводят к мысли о существовании «общих навыков 

владения» языками (Common Underlying Proficiency), то есть навыков билингва, которые 

являются универсальными для двух языков. 

J. Cummins является автором модели билингвизма. Эта модель получила всеобщее 

название «Теории айсберга». Иллюстрацией теории служат два айсберга, имеющие общую 

подводную часть. Два языка различны по своим проявлениям, поэтому надводные части 

айсберга изолированы. Подводная часть айсберга представляет собой единое целое, то есть 

оба языка функционируют посредством одной центральной операционной системы 

человеческого мозга [32]. 

Навыки зрелого чтения иноязычных текстов могут быть развиты уже на начальном 

этапе изучения иностранного языка в школе, если использовать когнитивно-

коммуникативную методику, построенную на психокогнитивной модели декодирования 

информации по принципу “сверху-вниз”, от более высокого уровня (фоновые знания, 

ожидания читателя) к распознаванию лексико-грамматических форм. A. Johns выделяет пять 

ключевых понятий, характеризующих когнитивный подход к обучению чтению в целом [28]: 

1. Схемы, интерактивность; 

2. смысловая обработка текста; 

3. набор читательских стратегий; 

4. метакогнитивная осознанность; 
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Эффективность когнитивной методики обучения CLIL чтению обеспечивается 

комплексом упражнений, в котором учитываются индивидуально личностные 

характеристики, когнитивные стили и стратегии учащихся. С помощью когнитивной 

методики обучения чтению на иностранном языке можно сократить путь овладения большим 

объемом профессионально- ориентированной иноязычной информации, а также улучшить 

скорость и качество ее извлечения для дальнейшего использования. 

К наиболее значимым принципам когнитивного подходу к обучения чтения на 

основе CLIL относятся: 

- принцип целостного восприятия текста; 

- принцип функциональности; 

- принцип профессиональной ориентации и тематической серийности; 

- принцип интегративной речевой деятельности; 

- принцип системности; 

- принцип формирования стратегий учебной деятельности. 

Основным методическим принципом при обучении аннотированию считается 

принцип целостного восприятия текста. Когнитивная психология доказывает, что 

воспринимать информацию легче, если учащийся представляет, что именно он будет 

изучать. Поэтому при когнитивном подходе анализ начинается с текста в целом и направлен 

на выявление его макроструктуры, материализуемой студентами текстовой матрицей. После 

того, как составлена текстовая матрица, начинается работа с его лексико-грамматическими 

единицами, что побуждает учащихся к речевой догадке на основе контекста. 

Принцип функциональности выявляет ту функцию, которую выполняет текст в 

рамках речевой деятельности в качестве составной части. 

При аннотировании профессиональных текстов очень важно, чтобы восприятие 

текста шло "от функций (содержания) - к средствам", учитывая как понимание функции, 

используемой в акте коммуникации, так и жанрово- стилистическую направленность текста. 

Принцип системности отражает два аспекта: системность когнитивных процессов – 

запоминание и забывание, и методическую системность, которая касается процесса 

обучения. Сначала определяется конечный продукт (цель), а затем задачи, которые приведут 

к конечному результату. 

Когнитивный подход к обучению иноязычной лексике состоит в определении 

механизмов переработки лексической информации с одной стороны и путей усвоения и 

сохранения новой лексической информации с другой стороны. Методическая 

целесообразность когнитивного подхода заключается в организации активной речево-

мыслительной деятельности учащихся в процессе обучения их иноязычной 

профессиональной лексике. 

Исследования показали, что когнитивный подход в обучении нуждается, прежде 

всего, в создании образа иноязычного слова. . Сложившийся в памяти образ слова носит 

когнитивный (ментальный) характер. О. Залевская [8]. представляет особый способ 

организации речевого и речевого опыта учащихся. 

Работа над построением когнитивного образа слова может производиться на этапе 

концептуализации word-study по П. Турвичу. На этом этапе студент нуждается в 

разнообразной информации и языковых особенностях слова. После построения образа слова 

и накопления информации о нем наступает этап интериоризации, то есть постепенное 

развитие умения использования новой лексической единицы и введение ее в длительную 
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память. Информация о слове перерабатывается сознанием студента и организуется 

посредством специальных объединений. В таком процессе участвуют когнитивные системы. 

На следующем этапе проходят ассоциативные связи слова. Когнитивный образ слова 

становится более продолжительным и устойчивым. И если есть необходимая мотивация, 

положительный языковой и речевой опыт, ощущение языка, комбинационные способности и 

креативность в речевой деятельности студента, то проходит процесс "кристаллизации", 

"вращение" сложившихся образов в разные виды. Важным условием овладения лексическим 

аспектом иноязычной речи является построение размеренной системы связей в слове. 

Важным условием овладения лексическим аспектом иноязычной речи является 

построение размеренной системы связей в слове. Для достижения целей и решения задач на 

основе когнитивного подхода рекомендуются специальные упражнения. С помощью таких 

упражнений можно добиться необходимого уровня автоматизма в использовании 

знаний иностранного языка, что позволяет снизить функциональную зависимость 

лексических навыков от когнитивных процессов и помогает развивать когнитивную 

коммуникацию. [11] 

Одним из первых законодательных актов о европейском сотрудничестве CLIL 

является Резолюция Совета 1995 года. Это относится к продвижению инновационных 

подходов и, в частности, к преподаванию иностранного языка в областях, отличных от 

языков. Это также благоприятствует будущим учителям, которые будут преподавать предмет 

на языке, отличном от их родного. В том же году в Белой книге по образованию и обучению 

Европейская комиссия акцентировала внимание на важности инновационных идей и 

передового опыта, чтобы помочь всем гражданам ЕС говорить на трех европейских языках. 

Ссылаясь на эти идеи, Комиссия заявила, что можно даже утверждать, что ученики средних 

школ должны изучать определенные предметы на иностранном языке. [41] 

Е.В. Самойлова отметила, что Европейская Комиссия считает подход CLIL важным, 

поскольку: «Он может предоставить учащимся эффективную возможность использовать 

свои новые языковые навыки уже сейчас, а не изучать их сейчас для последующего 

использования. Он обеспечивает более широкий охват. Он открывает двери для студентов к 

изучению языков и формирует уверенность в себе у младших школьников и тех, кто менее 

успешно освоил стандартные методики обучения иностранному языку в 

общеобразовательных учреждениях, обеспечивает доступ к языкам без необходимости 

дополнительного времени на 24 курсах и представляет особый интерес в профессиональной 

среде». 

СLIL – обобщающий термин, который включает в себя множество методик и технологий 

обучения. Следовательно, при составлении программы по CLIL каждый учитель подбирает 

собственную организацию процесса, выбирает подходящую модель обучения по CLIL. 

Факторы, способствующие выбору модели CLIL: 

1. Возможности преподавателя: планирование и внедрение CLIL зависит от того, 

насколько опытен учитель, как он или она работает: индивидуально или в группе и 

насколько его это развивает. 

2. Уровень владения языком: от степени знания изучаемого языка зависит, какой 

материал для обучения будет преподаваться, а также роль учителя в процессе обучения. 

3. Время, отведённое на обучение по CLIL. 
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4. Пути интеграции предметного содержания и лингвистического компонента 

влияют на решение того, как эти два компонента будут усваиваться в процессе реализации 

модели. 

5. Степень внепрограммной/внеклассной деятельности: связь курса CLIL с 

внеклассной работой обучающихся подразумевает общение с учащимися других школ/стран 

и сотрудничеством/работой с преподавателями из других образовательных учреждений (в 

том числе и иностранных). 

6. Система оценивания: оценивание результатов обучения, оценивание, 

направленное только на предметное содержание или лингвистический компонент, или на то 

и другое вместе. К. Бентли приводит основные типы CLIL (таблица 1), на основе которых 

формируются различные модели обучения [41]. 

 

 

Soft 

CLIL (лёгкий) 

Тип CLIL Отвед

енное время 

(примерное) 

Контек

ст 

 Лингвистически 

ориентированный 

 

 

 

45 

минут/раз в 

неделю 

Некото

рые учебные 

темы 

преподаются в 

рамках уроков 

иностранного 

языка 

Предметно-ориентированный 

включение нескольких блоков 

дисциплины) 

15 

часов в 

четверть 

Школы 

или учителя 

выбирают 

определённые 

дисциплины, 

которые они 

преподают на 

иностранном 

языке 
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Hard 

CLIL 

(тяжелый) 

Предметно-ориентированный 

(частичное 

погружение/иммерсия) 

50% 

программы 

Около 

половины 

дисциплин 

программы 

преподаётся на 

иностранном 

языке. 

Предметное 

содержание 

может быть уже 

известным или 

же совершенно 

новым для 

обучающихся. 

 

Д. Койл, Ф. Худ, Д. Марш выделяют 2 уровня моделей обучения по технологии CLIL 

[31, 40]: 

Обучение полностью на изучаемом языке (extensive instructions through the vehicular 

language). В этой модели язык используется для изучается на иностранном языке, и в этом 

случае широко используются “строительные леса” - в виде изучения новых слов, 

словосочетаний, грамматических функций и конструкций, связанных с изучаемым 

предметом. При такой модели часто происходит совместная деятельность учителей-

предметников и учителей иностранных языков при планировании проектов. Описанная 

модель предполагает постановку и достижение целей, улучшающих не только 

дисциплинарные знания, но и языковые. При этом содержание может широко варьироваться 

в зависимости от потребностей учащихся, преподавателей и самой школы. Обучение 

частично на изучаемом языке (partial instruction through the vehicular language). В данной 

модели предметное содержание, преподаваемое на изучаемом языке, составляет менее 5% 

всей CLIL программы. В рамках данной модели часто используется метод проектов, который 

организуют отдельно учителя-предметники или учителя иностранных языков, либо 

совместно. Использование изучаемого и родного языка чередуется. Один язык может 

применяться для обобщения информации, другой – для ведения урока, то есть участники 

процесса обучения переключаются с одного языка на другой [35]. Это зависит от того, как 

всё спланировано в процессе урока и программы в целом. Например, обучающиеся могут 

выполнять домашнее задание на родном языке, чтобы лучше усвоить и закрепить новую 

информацию. Для ответа обучающийся может использовать тот, язык, который считает 

наиболее приемлемым. Таким образом, либо сами преподаватели, либо образовательные 

учреждения могут варьировать программы и самостоятельно разрабатывать модели 

обучения по CLIL. Д. Койл, Ф. Худ, Д. Марш выделяют следующие типичные модели с 

применением технологии двуязычного обучения CLIL [31, 40]: 

- Модель 1. Полиязычное образование - в программе CLIL на протяжении 

многих лет используется не один иностранный язык: - студенты совершенствуют свои 
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знания иностранных языков перед продолжением учебы или началом работы; программа 

CLIL привлекает иностранных студентов, так как интернационализация является основной 

целью развития высших учебных заведений. 

- Модель 2. CLIL как факультативное обучение – обучение языку идёт 

параллельно со специальными дисциплинами с целью развития CALP и HOT: изучение 

профессионального языка (по направлению подготовки: физика, математика, химия и т. д.) 

путём создания кафедр иностранного языка на различных факультетах, где языковые курсы 

дополняют существующие программы; студенты осваивают дисциплину и повышают 

уровень владения иностранным языком в рамках направления подготовки. 

- Модель 3: Предметные курсы с включением изучения языка – курсы по 

обучению различным дисциплинам, в которых включено изучение иностранного языка. 

Обучение ведётся преподавателями-предметниками и преподавателями иностранных языков: 

− обучающиеся, которые обладают низким уровнем знаний в области профессионального 

иностранного языка, получают поддержку и помощь в процессе обучения; − как правило, 

обучающиеся обладают разным уровнем предметных и языковых знаний и умений, поэтому 

курсы направлены на равномерное их совершенствование. 

Модель 1 применяется в некоторых типах высших образовательных учреждений 

(например, экономические факультеты, где преобладают студенты с высоким уровнем 

развития иноязычной компетенции). Модели 2 и 3 более распространены в силу того, что их 

легче реализовать. Существуют и другие типы программ CLIL. Например, частные 

профессиональные курсы и курсы повышения квалификации в рамках рабочего процесса. 

Межкультурная компетенция – вот, что является показателем успешной работы 

педагога. Если в традиционной школе было много теоретического материала, то требования 

современных школ сменились. Сегодня при преподавании языка коммуникативный метод 

смещает все другие методы, а именно, активное участи ученика на уроке. 

Гипотеза данной работы заключается в том, что опережающая самостоятельная 

работа ученика поможет изучить данный материал и применять полученные знания на 

практике. 

Подготавливающие задания для работы на уроке были даны, как самостоятельная 

работа дома (домашнее задание). В качестве поощрения выполненной самостоятельной 

работы, ученики получали баллы за подготовку к уроку. 

Задания, которые были даны ученикам, в основном включали в себя набор 

лексических упражнений и переводы слов, помогающие изучить лексику текста, который 

школьники читали во время урока. 

Основные принципы, используемые при выполнении работы, были заимствованы из 

принципов когнитивного подхода к обучению чтения на основе CLIL. Ими являются: 

- принцип целостного восприятия текста; 

- принцип функциональности; 

- принцип профессиональной ориентации и тематической серийности; 

- принцип интегративной речевой деятельности; 

- принцип системности; 

- принцип формирования стратегий учебной деятельности. 

При проведении занятий в школе ученики столкнулись со следующими проблемами: 

- отсутствие мотивации к выполнению самостоятельных заданий; 

- недопонимание упражнений и заданий, которые были даны как самостоятельная 

работа; 
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- инновация метода, так как этот метод не был использован при работе с ними ранее. 

Однако исключая эти моменты в работе с учениками средний балл при сдаче 

тестирований в 3 четверти увеличился на 7% в сравнении со 2 четвертью (Таблица 2). 

Таблица 2. Отчёт учителя предметника по английскому языку на 2021-2022 

учебный год ШГ №30 г. Алматы 

Исходя из данного результата, можно отметить, что методика когнитивного подхода 

к преподаванию чтению на основе предметно-языкового интегрированного чтения показал 

свою эффективность, однако она требует более глубокого изучения и доработки. 
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TBL ӘДІСІН БІЛІМ БЕРУ ПРОЦЕСІНДЕ ПАЙДАЛАНУДЫҢ  МАҢЫЗЫ 
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1 курс магистранты 

ғылыми жетекші PhD, аға оқытушы Бекетова А.К 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 

Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы  

 
АҢДАТПА 

Мақалада TBL әдісін білім беру процесінде қолдану мәселелесі қарастырылған. Бұл 

мақаланың мақсаты білім беру үрдісінде TBL әдісін қолданудың мүмкіншіліктері мен 

маңызын анықтау болып табылады. Теориялық талдау барысында шағын топтарда жұмыс 

оқушылардың топта жұмыс жасау дағдыларын дамытуға, материалды терең игеруге әсерін 

тигізетіні анықталды.  

Кілт сөздер: TBL, инновациялық әдіс, командалық оқыту 

Қазақстанда бүгінгі таңда білім беруді жетілдіру бағыттарының бірі жан-жақты 

дамыған тұлғаны қалыптастыру және өзін-өзі дамытуға ықпал ететін, жеке ойлау қабілетін 

анықтайтын интеллектуалдық қабілеттерін дамыту үшін білім беру жүйесіне заманауи 

инновациялық технологияларды енгізу болып табылады [1].  

Ең танымал және тиімді әдістердің бірі – Оклахома университетінің бизнес 

кафедрасының оқытушысы Ларри Мишельсен 70-ші жылдары ұсынған TBL әдісі – 

командалық оқыту. Бұл әдіс Америка Құрама Штаттарының барлық университеттерінде 

сәтті қолданылады, сонымен қатар ол Қазақстанның университеттерінде де кең қолданыс 

тапты [2].  

Бұл әдіс студенттерді тестілеу және топтарға бөлу арқылы пассивті оқытуды 

белсендімен ауыстыруды қамтиды. 

TBL – ұжымдық-бағдарлы оқыту әдісі, бұл әдісте оқушы оқу процесіндегі мәселе 

бойынша ұжымдық жұмыс істеу дағдыларын меңгереді [3]. Бұл әдістің артықшылығы – бір 

аудиторияда бірнеше шағын топтарды бір уақытта тиімді оқыту мүмкіндігі [4,5]. Әдіс топта 

жұмыс істеу, топ мүшелері арасында жауапкершілікті бөлу, тапсырмаларды бірлесіп шешу, 

талқылауға белсенді қатысу, аудитория алдында топтық шешімді қорғау қабілеттерін 

дамытуды қарастырады. Мұғалімнің бұл әдістемені қолдануы білім сапасын арттыруға 

ықпал етеді [6]. TBL немесе командалық оқыту – бұл шағын топтардағы интерактивті оқыту 

тәсілі, мұнда оқушылар сабақ алдында жеке жұмыс жасайды, ал топтық жұмыс сабақ 

барысында орындалады. TBL әдістемесінің негізгі принциптері: топ құру, жауапкершілік, 

тапсырмалардың сапасы, уақытылы кері байланыс. Бұл жаңашыл әдістің ерекшелігі – 

студенттерді оқу-тәрбие үрдісіне белсенді қатыстыру, коммуникативті дағдыларды 

қалыптастыру, ұжымда жұмыс істеу қабілетін дамыту.  

Бұл әдістемені қолдану кезінде мұғалім сабақ материалын дайын түрде ұсынбайды, 

студенттерге өз бетінше дайындалуға, материал жинауға мүмкіндік береді, оқушылардың 

жаңа тақырыпты меңгеру дәрежесін бақылайды, оқушыларға жаңа материалдар береді. , 

қажет болса түсініксіз сұрақтарды түсіндіреді және оқушыларға бағыт-бағдар береді. 

Сабақтан тыс уақытта студенттер практикалық сабақтың мазмұнын жеке оқиды. 

Сыныпта шағын командалардағы (топтардағы) оқушылар дайындық барысында алған 

білімдерін талқылау барысында мәселені шешуде қолданады, оқушылар тексеріліп, топтық 

жұмысқа белсенді қатысады. Топтық жұмыста оқушылар да өздігінен білім алады. Сабақ 

барысында студенттер дереу кері байланыс алады. Оқушылардың шағын топтары сыныптан 

тыс алған білімдерін өз бетінше пайдалана отырып, мәселені шешу үшін бір-бірімен белсенді 

әрекеттеседі. Бұл ретте аудитория мұғалімнің сарапшы ретіндегі кері байланысын 

пайдаланады. Топтық жұмыс оқу үдерісін байытады, оқу үдерісін қызықты етеді және өзара 
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оқу арқылы оқушылардың ынтасын арттырады. Оқыту әдістемесі материалды өз бетінше 

есте сақтауға ғана емес, топпен жұмыс істеуге де ықпал етеді [7].  

Пікірталастар даулы мәселелерді егжей-тегжейлі зерттеуге арналған және сыни 

тұрғыдан ойлауды, төзімділікті, пікірталас пен диалог жүргізу дағдыларын дамытудың 

тиімді әдісі болып табылады. Пікірталас студенттерді қосымша әдебиеттерді оқуға, мәселені 

шешу жолдарын табуға ынталандырады. Бүгінгі таңда дебат – педагогикалық 

технологиялардың ішіндегі ең тиімдісі. Пікірсайысқа қатысу сыни тұрғыдан ойлау, 

ақпараттық дағдылар, эмпатия және әртүрлі көзқарастарға төзімділік, топта жұмыс істей 

білу, өз ойының мәніне зейін қоя білу сияқты заманауи маманға қажетті қасиеттер кешенін 

дамытуға мүмкіндік береді.  

Шағын топта жұмыс істеудің артықшылығы :  

∙ тұлғаның қызығушылығын туғызады;  

∙ әр студенттің оқу процесіне қатысу белсенділігін кеңейтеді;  

∙ ынтымақтастық қалыптасады;  

∙ оқу материалдарын тиімді меңгеруге бейімдейді;  

∙ тұлғаға көпжоспарлы әрекет етуге әсер етеді;  

∙ тұлғаның пікірлері мен қарым-қатынастарын қалыптастырады;  

∙ мінез-құлықтың өзгеруіне көмектеседі [8].  

TBL оқыту әдістерінің басты ерекшелігі: әр студенттің қабілетін дамыту, ұжымдағы 

әрбір мүшені оқыту және әркімге ортақ жұмыстағы бір-бірінің көмегі, ізгілік пен 

ынтымақтастық болып табылады. Топта бағыттап оқыту әдістерінде оқытушы мен 

студенттің іс-әрекеті алмасып отырады. Оқытушының ісәрекетін, қызметін ұжым атқарады. 

Яғни, жаңа білімді меңгерту тапсырмаларды орындауда, бір-бірінің жұмыстарын саралап, 

бағалауда, талдауда өздері жетекшілік етеді. Оқытушы - ұйымдастырушы, ақыл кеңесші [9]. 

Шағын топта жұмыс істеудің ерекшелігі – студенттердің ойлау қабілеті, мәселені шешу 

қабілеті, шешім қабылдау, өзгелердің пікірін тыңдау қабілеті және топта жұмыс істеуге 

дағдыланады. Жаңа технологияларды меңгеру оқытушының кәсіптік, адамгершілік, рухани, 

азаматтық және басқа да көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі 

дамытып,оқу тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруна көмектеседі. Сабақты командалық 

бағытталған оқыту әдісімен (TBL) өткізу кезінде оқытушының атқаратын жұмысының рөлі 

мен басымдықтары өзгереді: ол дайын «білім көзі» болудан қалып, студенттердің танымдық 

қызметін ынталандырады, олардың белсенділігін түпкі мақсатқа бағыттап, топтардағы 

студенттердің арасында өзара сенімді қарымқатынастар орнатады. TBL әдісі бойынша 

өткізілген сабақ туралы студенттердің пікірлері, жалпы алғанда, жақсы нәтиже береді деп 

ойлаймын. Оқушылардың бір-бірімен пікір алмасу мүмкіндігі, өздерінің болашақ қызметінде 

кездесетін жағдайлармен танысып, оларды шешу, практикалық мәселелерді зертханалық 

жағдайларда үйлестіру және т.б. Сабақта қолданылатын командалық бағытталған оқыту 

әдістемесі студенттерге өздерінің кәсіби саласында өз бетінше шешім қабылдау, алдына 

қойылған ситуациялық есептерді жеке және топта шығаруға дағдыландырып, теориялық 

білімдерін іс жүзінде қалай қолдана білу керектігін көрсетеді [10]. TBL немесе командалық 

бағытталған оқыту дәстүрлі оқыту әдістеріне баламалы, әрі тиімділігі жоғары әдіс екендігі 

анық. Бұл әдіс қосымша құрал-жабдықтарды қажет етпейді және студенттердің 

коммуникативтік дағдыларын дамытады, материалды жақсы меңгеруге септігін тигізеді, 

студенттердің кәсіби дағдыларын дамытуға мүмкіндіктер береді. 

Интерактивті оқыту әдістерін енгізу – оқу орнында оқу үдерісінің сапасын арттыру, 

студенттерді ынталандыру, көшбасшылық қасиеттерді дамыту, топта жұмыс істеу 

дағдыларын дамыту үшін кадрлар даярлауды жетілдірудің маңызды бағыттарының бірі. 

Оқытудың интерактивті әдістерін қолдану студенттердің жеке және бірлескен жұмысына 

жауапкершілікпен қарауға мүмкіндік береді, бұл дәрігер жұмысында тұлғалық қасиеттерді 

қалыптастыруға қажет. TBL оқу үдерісіндегі инновациялық технология қажетті ақпаратты 

іздестіру және зерделеу арқылы практикалық сабақ материалын жақсы меңгеруге ықпал 

етеді. 
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Білім берудің жаңа технологияларын тәжірибеде кеңінен қолдану студенттердің 

белсенділігін арттырып,оқытушының шығармашылық қабілетін жетілдіреді. Осындай тиімді 

әдістерді сабақта пайдалану үшін оқытушы көп еңбектеніп, ізденуі керек. Қазіргі қоғамдық 

өмірімізде көрініс тапқан сан – салалы сапалық өзгерістер, жаңарулар, жаңалыққа 

бетбұрыстар педагогтарды өз істеріне сын көзбен қарауға итермелейді. Өйткені, 

студенттерге берілетін білім де, тәрбие де, дүниеге көзқарас та оқытушының іс- әрекеті, 

беретін білімі мен үлгі-өнегесі арқылы қалыптасады. TBL сабақтарында кездескен тәжірибе 

студенттерді өздерінің базалық білімдеріне сүйенуге және алған білімдерін қолдануға 

талпындыратын, байытатын және пайдалы оқу ортасын ұсынады. Менің осы техналогияны 

ұсынуымның себебі  оқу орнында оқитын студенттерді жұмыс істейтін күрделі  

бәсекелестікке толы болашаққа сұраныстарына дайындауға көмектеседі. 
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Аңдатпа.Мақалада ЖОО-да оқытылатын «Оқушылардың даму физиологиясы» пәнін  

оқытудың теориялық аспектілері көрсетілген.  Пән бойынша  отандық және шетелдік 

зерттеушілердің қосқан үлестері, жүргізген зерттеу жұмыстары,оқулықтар және пәннің 

қалыптасу тарихы қарастырылған. Болашақ мұғалімдерге бұл пәнді оқудың негізгі 

ерекшеліктері мен артықшылықтары, пәнді оқу барысында қалыптасатын құзыреттіліктері 

ашып жазылған. 

Түйін сөздер: мектеп гигиенасы, биология, физиология, ЖОО, педагогика. 

Кіріспе. «Оқушылардың даму физиологиясы»  пәні педагогикалық мамандықтар үшін 

бағдарламасы әзірленіп, болашақ мұғалімдер мен тәрбиешілерді кәсіби даярлауға 

бағытталған. Пәннің бағдарламасында онтогенездің әртүрлі кезеңдеріндегі организм 

тіршілігінің заманауи мәселелері, өсу және даму процесіндегі мүшелер мен мүшелер 

жүйелерінің қызмет ету ерекшеліктері қарастырылған. 

Пәннің мақсаты – студенттердің қабілеттерін, іскерліктерін және дағдыларын 

қалыптастыру негізінде олардың негізгі морфофизиологиялық бейімделулерін дамыту. 

Пәннің мақсаты: Студенттердің жасушалық және молекулалық деңгейде физиологиялық 

жүйенің құрылысы мен қызметі туралы ғылыми түсініктерін қалыптастыру, сонымен қатар 

сау организмнің тіршілігіндегі жаттықтырумен тәрбие жұмысының маңызы мен дамуы. 

иммундық бейімделу процестері.[1] 

Бұл пән әртүрлі жастағы балалармен тәрбие жұмысын ғылыми негізде ұйымдастыру, 

олардың денсаулығын, дене тәрбиесі мен еңбегін қорғау үшін қажет. Қазіргі уақытта 

бәсекеге қабілетті заманауи педагогикалық мамандарды даярлауда студенттің даму 

физиологиясының рөлі мен маңызы едәуір артып келеді. Бұл мектеп оқушыларын оқытудың 

сапасы мен көлеміне қойылатын талаптардың артуына, оқу процесінде компьютерлерді, 

Интернет желісін және оқытудың басқа да техникалық құралдарын кеңінен пайдалануға, 

білім беруге инновациялық технологиялардың кеңінен енгізілуіне және балалардың дене 

бітімінің қазіргі заманғы нашарлауына байланысты. Мұның бәрі оқушылардың 

денсаулығына және дененің функционалды мүмкіндіктеріне теріс әсер етеді. [2] 

     Пән бағдарламасында студенттер, болашақ мұғалімдер мен тәрбиешілер білуі 

керек: негізгі ұғымдарды; балалар мен жасөспірімдердің анатомиясы мен физиологиясы, 

олардың негізгі түсініктері; балалар анатомиясы мен физиологиясының мақсаты мен 

міндеттерін; жер бедерінің негіздері; басқа жас ерекшеліктеріне сәйкес келетін өлшемдер 

көрсетілген. 

Бұл мақаланы жазудағы мақсат ЖОО-да «Оқушылардың даму физиологиясы» пәнін 

оқытудың ерекшеліктерін теориялық тұрғыдан негіздеу болып табылады. 
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Негізгі бөлім.  

Физиология-бұл функциялар туралы ғылым, яғни органдардың, жүйелердің және 

тұтастай алғанда организмнің қызметі. Оның түпкі мақсаты-партияның қалған бөлігіне 

тиімді әсер ететін функцияларды егжей-тегжейлі білу. 

Физиология негізінде тіршілік иелерін өлілерден сапалы түрде ажырататын маңызды 

өмірлік процестерді қамтитын заңдылықтар зерттеледі. Ол өсімдіктер, жануарлар және 

адамдар физиологиясына, ал соңғысы еңбек физиологиясына, дене жаттығулары мен 

спортқа, тамақтану физиологиясына, жас ерекшеліктеріне және басқаларға бөлінеді. 

Медициналық институттарда, мысалы, олар қалыпты және патологиялық 

физиологияны зерттейді. Қалыпты физиология сау адамның ағзасындағы өмірлік 

процестерді сипаттайды, ал потологиялық физиология ауру адамды сау адамнан ажырататын 

заңдылықтарды сипаттайды. 

Жас физиологиясы өмір бойы дене функцияларының қалыптасуы мен даму 

заңдылықтарын зерттейді. 

Педагогикалық институттардың жас физиологиясы курсында жас балалар мен 

жасөспірімдердің ағзасындағы тіршіліктің сандық және сапалық белгілері зерттеледі, 

сондықтан балалар мен жасөспірімдердің физиологиясын тәуелсіз ғылым ретінде 

қарастырып, оны балалар мен жасөспірімдердің гигиенасымен бір оқу пәніне біріктірген 

дұрыс болар еді. 

Балалар мен жасөспірімдердің гигиенасы-жас ұрпақтың денсаулығын сақтау және 

нығайту туралы ғылым. Ол жалпы гигиенамен тығыз байланысты және өсіп келе жатқан 

организм мен қоршаған ортаның өзара әсерін зерттейді. 

Балалар мен жасөспірімдердің физиологиясы мен гигиенасы денені табиғи жағдайда 

да (жаттығу, демалу, ойын және т.б. кезінде) және зертханалық жағдайда зерттейді, бұл 

жасушаларда, тіндерде, органдарда және т. б. болатын процестердің табиғаты туралы көбірек 

білуге мүмкіндік береді. дене жүйелері. 

Денедегі процестерді зерттеу үшін әртүрлі әдістер қолданылады: 

электрофизиологиялық, биохимиялық, микроскопиялық, гистохимиялық және т. б.Мектеп 

гигиенасы жалпы гигиена ғылымымен тікелей байланысты (гигиена - емдік, сауықтыру). 

Гигиена-бұл адам денсаулығына қажетті экологиялық (экологиялық) жағдайларды және 

аурудың алдын-алу шараларын зерттейтін ғылым. Адам денсаулығы табиғи және әлеуметтік-

экономикалық әсерлерге байланысты қалыптасады, сондықтан гигиена туралы ғылым 

әртүрлі сауықтыру шараларын ұйымдастырады, жүзеге асырады және бақылайды. 

Халықтың, әсіресе болашақ халықтың денсаулығы - балалар мен жастардың денсаулығы - 

әлеуметтік мақсат болғандықтан, гигиена ғылымы табиғатты қорғау және табиғи 

ресурстарды реттеу, жас мөлшерін анықтау және оны жүзеге асыру мәселелерін шешеді. [3] 

Адам гигиенасы мен физиологиясының дамуы ерте жастан басталады. Ежелгі 

медицина ғалымдарының ішіндегі ең танымалы Гиппократ болды, ал феодализм дәуірінде 

Еуропада Авиценна деген атпен танымал тәжік дәрігері және философ Абу Али Ибн Сина 

болды. Оның "медицина ғылымының ережелері" кітабы көптеген еуропалық және шығыс 

тілдеріне бірнеше рет аударылған. 

Балалар мен жасөспірімдердің тұрмыстық гигиенасы "Владимир Мономахтың 

балаларға арналған мақал-мәтелі" (XI ғасыр), "балалар әдеттерінің азаматтығы" Эпифания 

Славинецкий (XVII ғасыр) сияқты ежелгі ескерткіштерге негізделген. [4] 

М. В. Ломоносов, и. И.Бецкой, Н. И. Новиков Ресей халқын, соның ішінде балаларды 

сауықтыруды жақтады. Ресейдегі жас ұрпақтың өмірі мен денсаулығын жақсарту А.Н. 

Радищев серфдомияның жойылуымен, тәрбиемен, дене шынықтырумен және балалар 

гигиенасының жақсаруымен байланысты. 
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Ресейдегі балалар мен жасөспірімдер гигиенасының негізгі мәселелерін 

эксперименттік шешу, сондай-ақ арнайы құралдарды шығару Санкт-Петербург 

медициналық-хирургиялық академиясында гигиена кафедрасы ашылғаннан кейін ғана 

мүмкін болды (1871). 

А. П. Доброславин гигиенаның негізгі мақсаты "қоғамдық қызметтің әртүрлі 

жағдайларында ағзадағы физиологиялық тепе-теңдік заңдылықтарын зерттеу және ағзаның 

өндірістік күштерін сақтау мен дамыту үшін ең қолайлы жағдайларды зерттеу"деп санайды. 

Еліміздегі мектеп гигиенасы мәселелерін кеңінен зерттеу Ұлы Отан соғысынан кейін 

басталды. 1964 жылы М.Т. Мотюшонканың "кіші мектеп оқушыларының анатомиясы, 

физиологиясы және гигиенасы" кітабын шығарды, 1970 жылы педучилищелерге арналған 

оқулық шығарды, 1975 жылы педвуздарға арналған оқулық шығарылды (басқа авторлар г. г. 

турик және А. А. Крюковамен бірге).[5] 

Мектеп гигиенасының ең дамыған кезеңі ХХ ғасырдың 70-90-шы жылдары болып 

табылады. Сонымен бірге, ғылыми зерттеулер балалардың өсуі мен дамуы олардың 

денсаулығына тікелей байланысты екенін көрсетті. Өсуі нашар балалар көбінесе дәрігерге 

барады және әртүрлі аурулармен ауырады. Кейбір созылмалы аурулар балабақшаның ересек 

тобында пайда болатындығы және олардың мектепте оқуына қатты әсер ететіндігі 

анықталды. Осыған байланысты балабақшаларда алдын алу шаралары күшейтілді. 

Осыған ұқсас зерттеулер Қазақстанда да жүргізілді. Мысалы, 1970-1980 жылдары 

Алматы мен облыста 13, 15, 17 жастағы ұлдардың және 11-12, 15, 16 жастағы қыздардың 

физикалық жұмысқа қабілеттілігі 1950 жылмен салыстырғанда едәуір артты. Яғни, 

қыздардағы жыныстық жетілу 9 жасында басталды. жасы үлкен, 12-13 жастағы ұлдарда, 1,5-

2 жыл бұрын (Алиакбарова, Адеева, 1980, Алиакбарова, 1993). [5] 

Физиологияның өзіндік зерттеу әдістері бар.  

а) ең бастысы-эксперимент. Ғылыми эксперименттің мәні физиологиялық 

функцияларды зерттеу ғалымды қызықтыратын жағдайларды модельдейтін эксперименттік 

жануарларда жүргізілетіндігінде. және зертханалық эксперимент.  

б) бақылау әдісі, оны логопед те жақсы білуі керек.  

в) жас физиологиясында белсенді қолданылатын функционалдық жүктемелер әдісі 

зертханалық эксперименттің бір түрі болып табылады.                                     

Бұл жағдайда функцияларды зерттеу белгілі бір әсердің қарқындылығын немесе 

ұзақтығын өзгерту арқылы өлшенген функционалды жүктемелерді қолдану арқылы жүзеге 

асырылады (ортостатикалық сынама, физикалық және психикалық жүктемелер) 

Оқушылардың даму физиологиясының міндеттері үшін балалар мен жасөспірімдердің 

физикалық дамуын бағалау өте маңызды, ол келесі әдістерді қолдана отырып жүзеге 

асырылады: 

* жеке әдіс (бойлық қималар әдісі) – баланың дамуын жеке бағалау үшін қажет ұзақ 

уақыт бойы оның физикалық дамуын жүйелі бақылау кезінде қолданылады. Бұл жағдайда 

физикалық дамуды бағалау табылған өлшемдерді стандартты (орташа) шамалардың 

көрсеткіштерімен салыстыру арқылы жүзеге асырылады; 

* генерализациялайтын (массалық) әдіс (көлденең қималар әдісі) – әрбір жас-

жыныстық топта дене дамуының орташа көрсеткіштерін алу мақсатында салыстырмалы 

түрде қысқа мерзімде балалар мен жасөспірімдердің дене дамуын жаппай тексеру кезінде 

пайдаланылады. Бұған нәтижелерді статистикалық өңдеу арқылы қол жеткізіледі. Олар жас 

стандарттары болып табылады және балалар мен жасөспірімдердің белгілі бір 

контингенттерінің физикалық даму деңгейін көрсетеді. Бұл жағдайда жасын ескере отырып, 

кемінде 100 адам тексеріледі. жынысы, ұлты және тұратын аймағы. Стандартты кестелерді 

кем дегенде 10-15 жылдан кейін жасау ұсынылады. 
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Физикалық даму денсаулықтың маңызды көрсеткіштерінің бірі болып табылады. 

Адамның физикалық дамуын зерттеуде сыртқы тексеру (соматоскопия), морфологиялық 

көрсеткіштерді (соматометрия) және функционалдық көрсеткіштерді (физиометрия) өлшеу 

әдістері қолданылады. 

Осы пәннің негізінде тәрбие жұмыстары жүргізіліп бастады. Балаларға білім және 

тәрбие беру барысында олардың дамуы анықталған болатын. Бала сыныптан сыныпқа 

ауысқан кезде жақыннан көргіштігі одан әрі нашарлап, кқбейе түскендігі көрсетіліп оны 

болдырмау шаралары жасалды.  Бұл сыныптағы жарықтандырудың, мектеп жиһазының 

әсерін көрсетуге, үстелдің бастапқы дизайнын жасауға, көру өткірлігін төмендетпеу үшін 

сабаққа қойылатын талаптарды қоюға мүмкіндік берді.  

Балалардың денесіне әсер ететін жағдайларды зерттеп қана қоймай, сонымен қатар 

осы әсерлерге қарсы жұмысты ұйымдастыру маңызды. Атап айтқанда, балалардың әртүрлі 

қолайсыз жағдайларға бейімделу қабілетін анықтау, ағзаның әлеуетін пайдалану жолдарын 

табу, мектепке дейінгі мекемелер мен мектептердегі санитарлық-гигиеналық жағдайды 

реттеу қажет. Гигиенистердің үлесі айтарлықтай. [6] 

Балалар мен жасөспірімдердің жас ерекшеліктерінің физиологиясы мен гигиенасы 

бойынша зерттеулер іс жүзінде айтарлықтай нәтижелер берді. Балалар ауруларының алдын-

алу да өте сәтті болды және балалар өлімі айтарлықтай төмендеді.  

Кез-келген өркениетті қоғамдағы дене шынықтыру және спорт объективті қажеттілік 

болып табылады және маңызды әлеуметтік функцияларды, соның ішінде профилактикалық 

медицина функцияларын орындайды. Олардың емдік әсері дененің қорғаныс және бейімделу 

реакцияларының биологиялық механизмін күшейтумен, физикалық белсенділіктің жаттығу 

әсерімен байланысты. Прогрессивті гипокинезия аясында эмоционалды күйзелістерге толы 

қазіргі қоғамда адамның денсаулығы мен функционалды жағдайын жақсарту дене 

шынықтыру құралдарын кең және жан-жақты пайдаланбай мүмкін емес, олар өмір салтының 

ажырамас, міндетті бөлігі болуы керек. Спортпен шұғылдану, яғни үлкен көлемдегі және 

қарқындылықтағы, ерекше бағыттағы жаттығуларды орындау денсаулықты нығайтуды ғана 

емес, сонымен қатар белгілі бір спорт түріндегі жетістіктерді, жоғары нәтижелерді, спорттық 

шеберлікті арттыруды көздейді. Осыған байланысты спорттық жетістіктер денсаулық 

есебінен емес, денсаулықты жақсарту нәтижесінде өсуі өте маңызды. Медициналық-

биологиялық білім болашақ оқытушыны кәсіби даярлаудың негізін құрайтыны кездейсоқ 

емес, оны игерусіз ол дене шынықтыру процесін сауатты құра алмайды. Кәсіби және 

мұғалімдер) мен дәрігерлер бір - біріне өте жақын, өйткені олардың назарының объектісі-тірі 

адам, ал екеуі де өз жұмысында принципті ұстануы керек. 

"Оқушылардың даму физиологиясы" өсу мен дамудың әртүрлі онтогенетикалық 

кезеңдеріндегі балалар мен жасөспірімдер ағзасының өмірлік функциялары мен 

процестерінің физиологиялық және гигиеналық ерекшеліктерін қарастырады. 

"Оқушыларды дамыту физиологиясы" пәнінің мақсаты мен міндеттері балалар мен 

жасөспірімдер организмінің өсуі мен дамуының анатомиялық-физиологиялық 

заңдылықтары, оның қоршаған ортамен өзара қарым-қатынасы туралы қазіргі заманғы білімі 

бар, оқушылардың денсаулығын сақтауға және нығайтуға, оқу іс-әрекетінің әртүрлі түрлері 

кезінде олардың жоғары жұмысқа қабілеттілігін қолдауға бағытталған қазіргі заманғы кәсіби 

және бәсекеге қабілетті педагогты даярлау болып табылады. Бұл білім әр түрлі жастағы 

балалармен оқу-тәрбие жұмысын ғылыми негізде ұйымдастыру, олардың денсаулығын 

сақтау, сондай-ақ дене және еңбек тәрбиесі жұмыстарына белсенді қатысу үшін қажет. 

"Оқушылардың даму физиологиясы" курсын оқу кезінде теориялық қана емес, 

практикалық сабақтар да қарастырылған. Бұл сабақтардың негізгі мақсаты-теориялық 
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материалды тереңдетіп оқыту және болашақ мұғалімнің мектепте одан әрі жұмыс істеуі үшін 

қажет физиологиялық эксперимент дағдыларын дамыту. 

Жұмысқа кіріспес бұрын студент оның мәні мен мақсатын түсініп, не істеу керектігін, 

оны қалай жобалау керектігін мұқият оқып, түсініп, содан кейін ұсынылған әдебиеттерден 

теориялық материалды оқып шығуы керек.  

Бұл мақаланың негізгі мақсаты-теориялық материалды зерттеуді тереңдету, дененің 

әртүрлі функционалды жүйелерінің қызметін зерттеу үшін қолданылатын физиологиялық 

зерттеу әдістерін игеру, физиологиялық эксперимент дағдыларын дамыту, нәтижелерді 

статистикалық өңдеу ережелерімен танысу. Әр сабаққа жұмыстың мақсаты, әдістемелік 

нұсқаулары және өзіндік жұмыс тапсырмалары кіреді.  

Оқу сабақтарының түрлері-дәрістік сабақтар: аптасына 1 сағат, практикалық сабақтар 

аптасына 1 сағат. Дәріс және практикалық сабақтардың бір сағаты 50 минутты құрайды. 

Сабақтар кесте бойынша өткізіледі. Сондай-ақ студенттердің аудиторияда және 

аудиториядан тыс өз бетінше жұмысы жоспарлануда. Студенттердің өзіндік жұмыс кестесі 

және олар бойынша есеп кафедра кестесі бойынша жүргізіледі. Өзіндік жұмыстың 

орындалуын бақылау ауызша сұхбат, үй тапсырмасы түрінде схемалар, кестелер, суреттер, 

бақылау жұмыстары, тест тапсырмалары түрінде жүзеге асырылады. 

Дәріс-бұл университетте оқытудың дәстүрлі түрі, ол оқытушы-оқытушының оқу 

материалын жүйелі және дәйекті түрде ұсынуы болып табылады. 

Дәрістерде студент Ғылыми білім негіздерін меңгереді, зерттелетін ғылымның 

теориялық базасымен және зерттеу әдіснамасымен танысады. Дәріс-бұл сабақтың барлық 

басқа түрлері бойынша студенттің жұмыс бағытының бастапқы нүктесі және көрсеткіші. 

Дәріс сабағы студенттің алдын-ала тәуелсіз дайындығын қамтиды. 

Дәріске дайындық кезінде студентке курс ішіндегі тақырыптардың байланысын 

түсінуге көмектесетін алдыңғы дәріс тақырыбындағы жазбаларын қарау ұсынылады. 

Дәріс сабағында студент оқытушыны мұқият тыңдап, тақырып бойынша ақпаратты 

қабылдап, ғылыми терминологияны меңгеріп, тақырыптың мәнін, лектордың пайымдау 

логикасын түсіну, оның дәлелін бағалау және зерттелетін құбылыстар мен процестер туралы 

өз пікірін қалыптастыру мақсатында белсенді ойлау қызметін көрсетуі тиіс. 

Студент үшін материалды тиімді конспект жасау дағдыларын игеру де маңызды. 

Білім алушы тиісті тақырып бойынша дәріс тыңдағаннан кейін немесе тақырыпты өз 

бетінше оқығаннан кейін практикалық сабақтарға кірісе алады. Ол үшін әр сабақтың басында 

тиісті тақырып бойынша шағын теориялық материал беріледі, ал соңында дәрістер мен 

оқулық материалдары бойынша студенттерді теориялық оқытуға арналған сұрақтар тізімі 

ұсынылады. Кейбір материалдар оны кестелерге немесе схемалар түрінде топтау кезінде 

оңай сіңіріледі. Сондықтан, көптеген тақырыптарда мәтін сызбалармен, диаграммалармен, 

кестелермен бірге жүреді. Емтиханға дайындық кезінде олардың бөліктерін көрсете отырып, 

органдардың эскиздерін жасаған жөн. 

Бағдарламаны игеру қорытындысы бойынша білім алушы оқытудың мынадай 

нәтижелеріне ие болады:  

- Балалар мен жасөспірімдердің анатомиялық-физиологиялық ерекшеліктерін білу. 

- Интеллектуалдық дамуды тану, оқыту және өзін-өзі бақылау, мәдени деңгейді, 

кәсіби құзыреттілікті арттыру, өз денсаулығын сақтау, адамгершілік және физикалық өзін-өзі 

жетілдіру әдістері мен құралдарын қолдану, әртүрлі жас кезеңдерінде ағзаның анатомиялық-

физиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, сондай-ақ ғимараттар мен аудиторияларға 

қойылатын гигиеналық талаптарды ескере отырып, балалармен және жасөспірімдермен оқу-

тәрбие жұмысын ұйымдастыру Жиһаз және мектеп жабдықтары 
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- Балалардың нормативтік дамуынан ауытқу жағдайында ата-аналарға кеңес бере 

алады. 

- Оқушылар ұжымын ұйымдастыра алады. 

-Әр түрлі жастағы балаларға физиологиялық және гигиеналық тәсілдерді ескере 

отырып, сабақ жоспарларын дербес жасай алады. 

Қорытынды. "Оқушылардың даму физиологиясы" пәні - мектеп жасындағы 

балалардың анатомиялық және физиологиялық ерекшеліктері, әр түрлі жастағы өсу мен даму 

заңдылықтары, өсіп келе жатқан ағзаның қоршаған ортамен қарым-қатынасы, оқушылардың 

денсаулығын сақтау және нығайту жолдары, олардың сау болуын қамтамасыз ету, фигураны 

қалыптастыруға, баланы жасына сәйкес тәрбиелеуге және білім беруге үйретеді. Бұл пән 

ғылыми негізде әр түрлі жастағы балалармен тәрбие жұмысын ұйымдастыру, олардың 

денсаулығын, дене тәрбиесі мен еңбегін қорғау үшін қажет. Бұл мектеп оқушыларын 

оқытудың сапасы мен көлеміне қойылатын талаптардың артуына, оқу процесінде 

компьютерлерді, Интернет желісін және оқытудың басқа да құралдарын кеңінен 

пайдалануға, білім беруге инновациялық технологияларды кеңінен енгізуге және дене 

жағдайының қазіргі нашарлауына байланысты. балалар. Мұның бәрі оқушылардың 

денсаулығы мен функционалды мүмкіндіктеріне теріс әсер етеді. "Оқушылардың даму 

физиологиясы" пәнін оқуда студенттерде мынадай құзыреттіліктер қалыптасады: өзінің 

Жеке даму мақсаттарын тұжырымдай және нақты бағалай алады, сондай-ақ білім 

алушылардың зияткерлік даму деңгейін арттыру дағдыларына ие; әртүрлі жастағы ағзаның 

физиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, мектеп жасындағы балалар мен 

жасөспірімдерді оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастыра алады; дене тәрбиесі мен оқыту 

әдістерін пайдалану есебінен қоршаған ортаға бейімдеу жолымен балалар мен 

жасөспірімдердің денсаулығын қорғауға және нығайтуға жәрдемдеседі, әлеуметтік және 

кәсіптік қызметтің толық кешенін қамтамасыз ету үшін олардың дене шынықтыруын 

арттыруға дайын;оқушылардың салауатты өмір салтын қалыптастыра алады және тазалық 

пен денсаулықты нығайту талаптарына сәйкес қоршаған ортаның теріс әсерінен қорғау 

ережелерін сақтай алады. Қазіргі уақытта бәсекеге қабілетті заманауи педагогикалық 

мамандарды даярлауда оқушылардың даму физиологиясының рөлі мен маңызы артып 

келеді. Бұл пәнді оқу болашақ мұғалімдердің ғылыми-теориялық деңгейін арттырады. 
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АҢДАТПА 

Мақалада топтық жұмыс қазіргі таңдағы оқу үрдісінің маңызды формасы ретінде 

қарастырылған. Себебі, топтық жұмыс, топтық әрекеттесу барысында қалыптасатын 

коммуникативтілік құзіреттілік - XXI ғасырдың маңызды дағдысы болып табылады. Топтық 

жұмыстың баланың логикалық ойлау, шығармашылықпен жұмыс жасау, ойын жеткізе 

сөйлеу, пән мазмұнын игеру, рефлексиялау әлеуетін қалыптастыру мүмкіндігі бар.   

Мақалада сабақ кезеңдерінде қолдануға тиімді деп есептелінетін әдіс-тәсілдер 

топтамасы келтірілген, топтық жұмыстың педагогикалық-психологиялық принциптері, 

заңдылықтары тұжырымдалған. 

Түйін сөздер: топтық жұмыс, топтық оқыту, топтық жұмыс түрлері 

Жаңа білім парадигмасы балаға оқу қызметінің субъектісі ретінде қарап, 

шығармашылық қызығушылықтары негізінде білімге құндылық бағдарын қалыптастыра 

отырып, танымдық, шығармашылық, рухани қажеттіліктерін қанағаттандыруды және жан-

жақты дамыған, логикасы жетілген жеке тұлғаны қалыптастыруды және соның негізі ретінде 

оқушы іс-әрекетін жаңаша тұрғыда ұйымдастыруды көздейді. XXI ғасырдағы дағдылар мен 

құзыреттерді бағалау және оқыту бойынша ірі халықаралық ғылыми жобаның жетекшісі 

Мельбурн университетінің профессоры Патрик Гриффиннің зерттеуі «XXI ғасырдағы 

адамның табыстылығы - оның сыни тұрғыдан ойлау қабілетіне, өзара әрекеттесу және 

қарым-қатынас жасау қабілетіне және шығармашылық көзқарасына негізделеді»  деп 

есептейді.  Яғни, қазіргі заман талабына сай бала болашағын айқындайтын негізгі 

құзіреттіліктің бірі – коммуникативтік құзіреттілік мектеп қабырғасында қалыптасып және 

ол топтық жұмыстың негізінде  дамуы тиіс.  

Бұл жөнінде Қазақстан Республикасы Білім туралы заңында: «Білім беру жүйесінің 

басты міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика 

жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға бағытталған білім алу үшін қажетті 

жағдайлар жасау; оқытудың жаңа технологияларын енгізу» деп атап көрсетіледі. Сондықтан 

да мұғалімдер тарапынан әрбір оқушының ерекшеліктерін негізге ала отырып, бірыңғай 

мойындалған XXI ғасыр дағыдысы - коммуникативтік құзіреттілігінің  қалыптасуына 

негізделген жаңартылған педагогикалық технологияларды меңгеруге үлкен бетбұрыс 

жасалынды. Қазіргі уақытта мұғалімдер арасында күнделікті тәжірибеде жұмыс жасаудың 

топтық формасының танымалдығы артып келеді. Топтық жұмыс түрлерін қолдану 

коммуникативті құзіреттіліктерді қалыптастыруға, баланың ойлауы мен шығармашылығын 

дамытуға, оқушылардың сөйлеу тілін дамытуға және пән мазмұнын толығырақ игеруге, оны 

рефлексиялауға кең мүмкіндіктер ашады. Оқушылар ортақ мақсатты түсініп, міндеттерді 

дұрыс бөліп ала білуге, өзара дұрыс қарым-қатынас және бақылау жасауды үйренеді [1].  
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Дегенмен, қазірде мектептегі оқу үрдісінде фронтальды және жеке жұмыс түрлері әлі 

де басым болып отыр. Әдістемелік құралдарды сараптау арқылы топтық жұмыс көп 

жағдайда алынған білімді жалпылау мен жүйелеу сабақтарында, одан азырақ жаңа 

тақырыптарды меңгеру сабақтарында қолданылатынын анықталды. Топтық жұмыс 

мүмкіншіліктерін жеткіліксіз пайдаланудың себептеріне:  

1) балаларды шағын топтарда оқыту мүмкіндіктерін дұрыс бағаламау;  

2) топтық жұмыс барысында  оқушылардың барлығы емес, тек кейбіреулері ғана 

жұмыс істеу мүмкіндігіне алаңдау;  

3) бірлескен жұмыстан туындайтын сыныптағы шу, «болуы қажетті тәртіптің» 

жоғалуы;  

4) топтарда жұмысты ұйымдастырудың мәселелерінен қашқақтау болуы мүмкін.  

Баланың ой-өрісі мен тұлғалық сипатын дамыту үшін топтық оқыту формаларының 

маңызының зор екенін айта отырып, көптеген мұғалімдердегі топтық оқыту кезінде бірқатар 

оқушылардың оқу-тәрбие үдерісінен «қалыс қалуы» туралы қорқыныштың орынсыз екенін 

атап өткен жөн. Өйткені шағын топтың жұмысынан үнемі қалыс қалу мүмкін емес. Балалар, 

мұғалімге қарағанда, өз жолдастарын жұмысқа жақсырақ тарта алады. Бір жағынан 

оқушылардың топтық жұмыстың түрлі кезеңдерінде қатысу сипаты мен атқаратын қызметі 

түрліше болуы мүмкін.  Осылайша, топтық әрекеттесу кезеңдерінде топтық жұмысқа 

тартылу дәрежесі мен атқаратын қызметінің ерекшеліктері әр қатысушы үшін түрліше 

болады.  Сондықтан, топтық жұмысты дұрыс ұйымдастыра отырып, оның әрбір 

қатысушысы, қайткенде де топ жұмысына араласып, өзі үшін белгілі бір нәтижелерге қол 

жеткізе алады [2]. 

Топтық сабақтарда мұғалім мен оқушы және оқушылар арасында өзара қарым-

қатынастың болуы топтық оқытудың маңыздылығын көрсетеді. Топтық оқыту кезінде 

балалар тыңдай білуге, жолдастарының пікірімен санасуға, жанжал, тартыстарды шеше 

білуге, ортақ мақсатқа жету үшін бірігіп әрекет ету арқылы өмірге қажетті дағдыларды 

қалыптастырады, оқу үлгерімі артады, өзін-өзі құрметтеу сезімін тәрбиелейді, сыныптағы 

достық ұлғаяды, мектепке деген қарым-қатынасы өзгере бастайды, өзара көмектің 

құндылығын мойындайды.  

Топтық жұмыстың артықшылықтарын негізге ала отырып түрлі әдістемелік 

құралдарды сараптай келе жаңартылған мазмұндағы сабақта қолданылатын әдіс-тәсілдерді 

топтық үлгіде қолдану мүмкіншілігін сараптадым, оларды сабақтың кезеңдеріне қарай 

топтастырдым. Нәтижесінде төмендегідей кесте құрастырылды [3]. 

Кесте-1. Сабақ кезеңдерінде қолданылатын топтық жұмыс түрлері 

«Проблеманы» айқындау кезеңінде қолданылатын тәсілдер 

Әдістер мен тәсілдер Әдістер мен тәсілдердің қысқаша сипаты 

Миға шабуыл  Топта (жұпта) қарастырылатын мәселе 

айқындалады. 

Қарама-қарсы бағалауға негізделген 

диалог 

Ұжымдық тұрғыда қарсы идея 

құрастырылады. 

Кластерлер жүйесі Негізгі түсініктер арасындағы 

байланыстарды бірлесе отырып анықтауға 

көмектеседі 

Кіріспе сұрақтар Бастапқы кезеңдегі жалпы белсенділікті 

арттыру үшін қолданылады.  
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Атаулар кестесі Мәлімет туралы білімдері толығады, 

бірін-бірі толықтырады. Алдын ала берілген атаулар 

Ойлан, жұптас, пікірлес Бірлесе отырып тапсырманы 

тыңғылықты орындауға мүмкіншілік 

беріледі. 

Т-кестесі  Жеке → жұп (топ) бойынша пікір 

алмасады, бірін-бірі толықтырады. 

Болжау кестесі Тақырып бойынша ұжымдық ой 

қозғалады.  

«Проблеманы шешу» барысында қолданылатын тәсілдер 

Кең ауқымды лекция Жаңа ақпарат төңірегінде ойлану, 

пікірлесу, талқылау топ құрамында  

жүргізіледі 

Бірін бірі оқыту Топтағы үйретуші рөлін кезек атқарады.  

Қос жазба күнделігі Жұптасып ақпаратпен бөліседі, 

талқылайды, пікірлеседі, нәтижесін 

бірлесе жариялайды. 

Сұрақтар кестесі Жұпта сұрақ құрастырып, оған жауап 

беру арқылы жүргізіледі.  

Жигсо Көлемді мағлұматтарды топта бірлесе 

меңгеруге мүмкіндік береді. 

Зигзаг Көлемді мағлұматтарды топта бірлесе 

меңгеруге мүмкіндік береді. 

Ақылдың алты қалпағы Жаңа ақпаратқа сыни тұрғыдан талдау 

жасалынады. 

Фишбоун Себеп-салдарлық сипатта топтық жұмыс 

жасалынады. 

Қар кесегі Топ ішінде ақпаратты толықтыру, алмасу 

мақсатында қолданылады. 

«SWOT» талдау Мәселені жан-жақты талдау мақсатында 

үлкен және кіші топтарда қолданылады. 

Кейс-стади  Жағдаяттарды топта талдауда 

қолданылады. 

«Проблема шешімін қолдану» кезеңінде қолданылатын әдіс-тәсілдер 

Дөңгелек үстел Шағын топ жұмысында мәселені 

талқылауда тиімді деп есептелінеді. 

Үш қадамды сұхбат Шағын топ ішінде мәселеге қатысты 

интервью алу үшін тиімді болып 

табылады. 

6 неліктен? Жұптаса отырып бір-біріне сұрақтар 

қояды. 

Қос шеңбер Топтық пікірлесу, ақпарат алмасу және 

оны толықтыру жүреді. 

Галереяны шарлау Топтар арасында пікір, ақпарат алмасуға 

мүмкіншілік береді.  

Аквариум Шағын топ ішінде мәселені диалог 

үрдісінде талдау жүргізіледі.  

Кестеде көрсетілген әдістер мен тәсілдерді оқу үрдісінде қолданар алдында тек сабақ 

кезеңдерін ғана емес, сонымен қатар оқушылар тобының құрам ерекшеліктерін ескерген 

жөн. Сонымен қатар кейбір зерттеушілер (В.В. Котов, Т.М. Николаева, Г.А. Цукерман және 
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т.б.) сыныптың жаппай фронтальды жұмысы кезінде де бірлескен топтық іс-әрекетті 

ұйымдастыруға болады деп есептейді [4]. 

Бірлесе жұмыс жасаудың психологиялық-педагогикалық негіздерін қалаған Давыдов 

В.В., Д.Б.Эльконин, Цукерман Г.Н., Рубинштейн С.Л., И.М.Чередов, С.П.Иванова және т.б. 

еңбектерін саралай келе, топтық жұмыстың негізгі принциптерін қорытып шығаруға болады, 

олар:  

1. Іс-әрекет принципін жүзеге асыру.  

2. Оқу мен оқыту мотивациясын қалыптастыру.  

3. Білімді жалпы және толық бақылау.  

4. Оқу ұжымындағы психологиялық жағымды жағдайдың қалыптасуы.  

5. Оқыту мен тәрбиенің бірлігі.  

6. Субъект-субъектік қарым-қатынастың жүзеге асуы жатады. 

Педагогикалық теорияны талдау маған келесі заңдылықтарды анықтауға мүмкіндік 

берді: 

1. Білім берудегі ынтымақтастық - оқушының оқу іс-әрекетінің субъектісі ретінде 

қалыптасуына әкелетін іс-әрекеттер тізбегінің ең маңызды буыны болып табылады. 

2. Мектеп оқушыларының бір-бірімен ынтымақтастығын ұйымдастыру топтық 

жұмыстың әртүрлі түрлерінде барынша белсенді түрде жүзеге асырылады [5]. 

Мектеп оқушыларын оқытудағы заманауи тәсілдер оқу-тәрбие процесін құру 

принциптерін және жалпы білім беру мазмұнының өзін қайта қарауды талап етеді. Топтық 

жұмыстың дидактикалық жүйесі оқытудың сыныптық-сабақтық жүйесіне балама болып 

табылады. Топтық жұмыс формасы көптеген жаңа идеяларды қамтиды. Ол көптеген 

тәрбиелік және дидактикалық міндеттерді шешеді, сонымен қатар адамды оқыту мен 

тәрбиелеуге оңтайлы жағдай жасайды. 

Сыныптағы топтық жұмыс оқытуды, тәрбиені, дамуды біріктіруге көмектеседі, онда 

қазіргі мұғалімдерді алаңдатып отырған мәжбүрлеусіз қалай оқыту керек және 

қызығушылықтарын қалай арттыру керек деген міндеттер шешіледі. Оқу процесін 

ұйымдастырудың топтық формасымен тұлғаның жалпы дамуы жүзеге асады, танымдық 

дербестік, ерік, зейін, бақылау, есте сақтаудың әртүрлі түрлері, қиял қалыптасады.  

Бірақ бұл көрсеткіштердің барлығы мұғалім топтық жұмыс формасын жүйелі түрде 

ұйымдастырған жағдайда жарамды болатынын есте ұстау қажет. Соған қарамастан топтық 

жұмысты сабақта қолдануда жағымсыз жақтарынан гөрі жағымды жақтары көп болатынын 

тәжірибе дәлелдеді. Топтық жұмыс формасы оқытудың әдіс-тәсілдерін жан-жақты 

пайдалануға,  мұғалімнің шығармашылық ізденісіне кең мүмкіндіктер береді және әр 

оқушының жеке қабілетін ашады.  
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АҢДАТПА 

Мақалада денсаулық сақтау технологияларының биология сабақтарында қажеттілігі 

қарастырылған, сонымен қатар, денсаулық сақтау технологияларының талаптары аталып 

өткен. Биология сабақтарында денсаулық сақтау технологияларын қолданудың өзектілігі 

адамның, қоғамның, мемлекеттің денсаулық сақтау біліміне деген қажеттілігімен 

байланысты. Мақаланың мақсаты - қазіргі таңда оқушыға мектеп қабырғасында өз 

денсаулығын сақтауға мүмкіндік жасау, оқушы бойында салауатты өмір салты бойынша 

қажетті білімді, шеберлік пен дағдыны қалыптастыру. Мақала объектісі – денсаулық сақтау 

технологияларының даму процесі. Бұл мақалада денсаулық сақтаудың бірқатар 

қағидаттарын басшылыққа аламын: оқушылардың жас ерекшеліктеріне, сондай-ақ сабақтың 

мақсаттары мен міндеттеріне байланысты ақпаратты қабылдаудың әртүрлі арналары арқылы 

(көру, есту, сезім) оқытуды ұйымдастыру; сынып бөлмесінің денсаулық сақтау кеңістігін 

құру.  

Кілт сөздер: денсаулық, салауатты өмір салты, денсаулық сақтау қызметі, оқу процесі. 

Әлемде екі негізгі мәселе бар: біздің планетамыздың денсаулығы және онда тұратын 

адамдардың денсаулығы. Адамзаттың бүгіні де, болашағы да осы мәселелердің шешілуіне 

байланысты. Осыған байланысты бұл кездейсоқ емес. Қазіргі мектеп қызметінің бірі – жас 

ұрпақтың денсаулығын сақтау. Ол үшін денсаулық сақтау технологиялары қолданылады, 

олар педагогикалық, денсаулықты қорғауға және қамтамасыз етуге бағытталған 

психологиялық және медициналық әсерлер, оған деген құнды көзқарасты қалыптастыру [1, с. 

84].  

ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзі 2020 жылғы 1 қыркүйек Қазақстан 

халқына Жолдауында денсаулық сақтау мәселесіне аса маңызды назар аудару қажеттілігін 

атап өткен:  «Бұқаралық спортқа, дене тәрбиесіне және балаларға басымдық беру керек. Әр 

облыста, ірі аудан орталықтарында спорт үйірмелерін ашу қажет. «Балалар үйірмесі» 

қызметін қайта қалпына келтірген жөн. Онда жастарымыз қолөнердің және 

шығармашылықтың бастапқы негіздерімен танысар еді. Балалар үшін қатерлі бүгінгідей 

аумалы-төкпелі заманда олардың күш-жігері мен қызығушылығын дұрыс арнаға бағыттау 

аса маңызды. Балалар мемлекетіміздің болашағы емес пе?!» [2]. 

Денсаулықты сақтайтын білім беру оқыту технологияларының мақсаты – оқушыға 

мүмкіндік беру, мектепте оқу кезеңінде денсаулықты сақтау, қажетті білім, білік, 

дағдыларды қалыптастыру салауатты өмір салты туралы, алған білімдерін күнделікті өмірде 

пайдалана білуге үйрету. Осы мақсатқа жету үшін «биология» пәні маңызды рөл атқарады, 

оны оқыту мынандай мүмкіндіктер береді:  денсаулықты сақтау принциптерін сабақтың 

тақырыптарына, сыныптағы және әртүрлі тапсырмаларға органикалық түрде сәйкестендіру. 
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Денсаулықты сақтаудың негізгі бағыттарының бірі – салауатты психологиялық 

қалыптастыру биология сабақтарындағы климат және пәнге деген қызығушылықтарын 

арттыру. Осыған байланысты сабақ барысында маңызды оқу әрекетінің әр түрлі түрлерін 

кезектестіру, белсендіруге ықпал ететін әдістерді қолдану, оқушылардың өздерінің 

бастамасы мен шығармашылықпен өзін-өзі көрсетуі. Сонымен қатар мына жағдайлардың да 

маңызы зор, сабақтағы эмоционалдық ахуал: «жақсы күлкі денсаулық береді», сабақтың 

басындағы эмоционалды мотивация, табыс жағдайын жасау. 

Қарым-қатынас дағдыларын, қимыл-қозғалыс белсенділігін, зейінді шоғырландыру, 

қиял, пайдалану арқылы танымдық қабілеттерін, психоэмоционалды күйзелістерді 

төмендетуге қол жеткізіледі. Көрнекілік, ойын-сауық жаттығулары, шығармашылық 

сипаттағы үй тапсырмасы, ойын жағдаяттары бойынша сабақтар мен үзіліс кезіндегі ашық 

ойындар, биология сабақтарының әртүрлі формалары. Балалар шығармашылықпен 

айналысатын процесс, олардың дамуына қызмет ететін және шаршаудың басталуын 

азайтатын шешімдерді іздеу. Компьютерлік технологияларды қолдануда оқушының 

қызығушылығын арттыруға, сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Оқушылардың 

материалды қабылдауы және компьютерлік тестілеу кезіндегі үзіліс саусақтарға жаттығу 

жасауға мүмкіндік береді.  

Мектепте ғана емес, жалпы қоғамда да өзекті мәселелердің бірі – гиподинамия [3, с. 

26]. Техникалық прогресс адамның ұтқырлығының төмендеуіне әкеледі. Уақыт қана емес,  

белсенді қозғалыс жаттығулары азаяды. Осыған байланысты биология сабағының 

құрылымына дене шынықтыру минуттарын белсенді түрде енгізу қажет (қолды босаңсу, 

жазу алдында саусақ массажы, тыныс алу жаттығулары, көздің шаршауының алдын алу, 

оқушылардың дұрыс қалыпта болуы). Жаттығуларды сабақтың ерекшеліктеріне қарай 

жүргізу. Оқушыларды тірек-қимыл аппаратының құрылысымен таныстыру, мектеп 

оқушыларының назарын дене жаттығуларының оны дамыту үшін маңыздылығына аудару 

қажет. Мысалы, тыныс алу жүйесін зерттеген кезде тыныс алу жаттығуларын жүргізген жөн, 

ол тыныс алу мүшелерін дамытуға ғана емес, мәдениетті жақсартуға да мүмкіндік береді.  

Асқорыту жүйесін зерттегенде балалар тағамның құрамымен, олардың энергия құндылығы, 

адамның тағамнан алынатын энергияға қажеттілігі. Оқушылардың назарын уақытылы дұрыс 

тамақтану қажеттілігіне аудару, тамақтану мәдениетін арттыру, негізгі гигиеналық 

талаптарды сақтау. Мектеп оқушылары дұрыс тамақтану талаптарын ескере отырып мәзір 

жасау, процестер туралы қажетті ақпаратты алу. [4, с. 72]. 

Биология сабақтарында келесі денсаулық сақтау технологияларын қолданамын: 

1. Тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ету технологиясы : сабақтарда және үзілістерде ТҚ 

ережелерін сақтау 

2. Денсаулық сақтау білім беру технологиялары: 

а) ұйымдастырушылық-педагогикалық технологиялар-шамадан тыс жұмыс, 

гиподинамия және басқа да бейімделу жағдайларының алдын алуға көмектесетін оларды 

жүргізу әдістемесі мен технологиясының талаптарына сәйкес сабақтар құру; 

б)   мұғалімнің сабақта тікелей жұмысына, оның өз оқушыларына тигізетін әсеріне 

байланысты психологиялық–педагогикалық технологиялар: 

- оқушылардың жеке психофизикалық ерекшеліктерін есепке алу 

- оқушылар ұжымында Достық психологиялық микроклимат құру 

- әзіл үшін бір минут 

- релаксация үзілістері. 
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в) өз денсаулығына сауатты қамқорлық жасауға оқыту және оқушылардың денсаулық 

мәдениетін қалыптастыру, оларды салауатты өмір салтын жүргізуге ынталандыру, зиянды 

әдеттердің алдын алу бойынша мәселелерді қамтитын оқу-тәрбие технологиялары: 

- ынтымақтастық технологиясы, 

- топтық технологиялар, 

- интерактивті ойын технологиялары, 

- тұлғаға бағытталған оқыту технологиясы, 

- білім беру процесін оңтайландыру мен дараландырудың педагогикалық әдістері мен 

тәсілдері. 

г) оқушылардың психологиялық денсаулығын қалыптастыру мен нығайтуды, тұлғаның 

психологиялық бейімделу ресурстарын арттыруды қамтамасыз ететін технологияларды 

қамтитын әлеуметтік бейімдеу және тұлғалық-дамыту технологиялары: 

- әлеуметтік-психологиялық тренингтер;, 

- әлеуметтік және отбасылық педагогика бағдарламалары, оған тек оқушыларды ғана 

емес, олардың ата-аналарын, сондай-ақ мұғалімдерді де тартқан жөн; 

д) емдеу-сауықтыру технологиялары 

- сергіту сәті 

- қызмет түрлерін ауыстыру 

- үй-жайды аэрациялау 

- көзге арналған гимнастика. [5, с. 121]. 

3. Табиғат тәрізді, оқушылардың өмірі мен іс-әрекетінің экологиялық оңтайлы 

жағдайларын, табиғатпен үйлесімді қарым-қатынасты құруға бағытталған экологиялық 

Денсаулық сақтау технологиялары: 

- мектеп жанындағы аумақты жайластыру, 

- сыныптағы жасыл өсімдіктер, 

- табиғатты қорғау іс-шараларына қатысу. 

Мұғалім үшін сабақты дұрыс ұйымдастыру өте маңызды деп санаймын, өйткені бұл 

педагогикалық процестің негізгі формасы: 

- сабақтың ұтымды тығыздығы 60% - дан кем емес және 75-80% - дан аспауы тиіс; 

- сабақтың мазмұндық бөлігінде оқушылардың салауатты өмір салты құндылықтары 

мен оған деген қажеттіліктерін қалыптастыруға ықпал ететін олардың денсаулығына 

байланысты мәселелер қамтылуы тиіс; 

- сабақтағы оқу іс-әрекетінің түрлерінің саны 4-7 болуы тиіс, ал оларды ауыстыру 7-10 

минуттан кейін жүзеге асырылады, сабақтың біркелкілігі оқушылардың шаршауына ықпал 

етеді; [6, с. 59]. 

- сабаққа есте сақтау, логикалық және сыни ойлау қабілеттерін дамытуға ықпал ететін 

іс-шаралар кіруі керек; 

- сабақ барысында оқушылардың шығармашылық өзін-өзі көрсетуін және 

бастамашылығын жандандыруға ықпал ететін оқытудың кемінде 2 технологиясы 

пайдаланылуы тиіс; 

- оқыту оқушылардың ақпаратты қабылдауының жетекші арналарын (аудиалық, 

визуалдық, кинестетикалық және т. б.) ескере отырып жүргізілуі тиіс; 

- зерттелетін материалдың ғылыми болуын бақылау керек; 

- оқушылардың сыртқы және ішкі уәждерін қалыптастыру, жеке мүмкіндіктерін ескере 

отырып, балаларға жеке көзқарас қалыптастыру қажет; 
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- сабақта сізге қолайлы психологиялық климат құру керек және сәттілік пен 

эмоционалды разряд жағдайлары қажет кез-келген жұмыстың нәтижесі, әсіресе ақыл-ой, 

көңіл-күйге, психологиялық климатқа байланысты-қолайсыз ортада шаршау тезірек жүреді; 

- сабаққа оқушылардың өзін-өзі тануына, өзін-өзі бағалауына ықпал ететін 

технологиялық әдістер мен әдістерді қосу қажет; жұмыс қабілеттілігін арттыру және 

шаршауды басу үшін сабаққа дене шынықтыру минуттарын қосу, олардың орнын, мазмұны 

мен ұзақтығын анықтау қажет (сабақтың 20-шы және 35-ші минуттарында, ұзақтығы - 1 мин, 

3 жеңіл жаттығудан тұрады әрқайсысының 3-4 қайталануымен) сабақтың бүкіл кезеңінде 

және оның қорытынды бөлігінде мақсатты рефлексия жасау қажет. [7, с. 121]. 

Оқушылардың денсаулығын нығайтуда экологиялық кеңістік те үлкен рөл атқарады: 

желдету, көгалдандыру, кабинетті жарықтандыру. Иістер денсаулық пен көңіл – күйге 

жағымды әсер етеді, олардың ең жақсы көзі өсімдіктер. Сонымен қатар, білім беру міндеті 

шешілуде: өсімдіктерге күтім жасауға тартылған балалар экологиялық білім беру негіздерін 

ала отырып, оларға, барлық тіршілік иелеріне ұқыпты қарауға үйренеді. 

Салауатты өмір салты біздің қоғамдағы адамның қажеттіліктері мен құндылықтарының 

иерархиясында әлі бірінші орынға ие емес. Бірақ егер біз балаларды ерте жастан бастап өз 

денсаулығын бағалауға, қорғауға және нығайтуға үйрететін болсақ, егер Біз салауатты өмір 

салтын жеке үлгі ретінде көрсететін болсақ, онда тек осы жағдайда ғана болашақ ұрпақ сау 

және жеке, зияткерлік, рухани ғана емес, физикалық жағынан да дамиды деп үміттене 

аламыз. Биология сабағында денсаулық сақтау технологияларын қолдану оқушыларға білім 

беру және әлеуметтік кеңістікке сәтті бейімделуге, шығармашылық қабілеттерін ашуға және 

мұғалімге қоғамға қарсы мінез-құлықтың алдын-алуды тиімді жүргізуге мүмкіндік береді. 
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Аннотация: Мақалада биология пәні бойынша оқыту үрдісінде тәжірибелік 

практикалық ортаны жобалау әдістемесін қолдану зерттелген. Зерттеу білім беру 

ресурстарының әртүрлі әдіс-тәсілдерін пайдалану арқылы биология пәнінен оқу 

тапсырмаларының блогын әзірлеу әдістемесін әзірлеуге және сынақтан өткізуге бағытталған. 

Зерттеу әдістері ретінде сауалнама, тестілеу және педагогикалық эксперимент қолданылды. 

Биология пәні мұғалімдеріне оқыту үрдісінде тәжірибелік практикалық ортаны жобалау 

әдістемесі ресурстарын сауатты пайдалануға мүмкіндік беретін әдістеме қажет екені 

анықталды. Мақалада оқыту үрдісінде тәжірибелік практикалық ортаны жобалау әдістемесін 

пайдалану арқылы биология пәнінен оқу тапсырмаларын әзірлеу әдістемесі енгізілген. Ол 

Б.Блумның білім беру мақсаттарының таксономиясына негізделген. Әдістеменің тиімділігі 

эксперименттік топтағы оқушыларды тестілеу нәтижелерімен расталды: оқушылардың 

әмбебап оқу іс-әрекетінің (ӘБ) даму деңгейі айтарлықтай өсті, жобалық дағдылары бар 

оқушылдардың көрсеткіші өсті. 

Кілт сөздер: жобалау әдістемесі; тәжірибелік-практикалық жобалау; биологияны 

оқыту үрдісі. 

Кіріспе 

Зерттеудің өзектілігі соңғы онжылдықтағы биологияның ғылыми-технологиялық 

дамуының жоғары қарқынымен және мектеп түлектерінің биологиялық дайындық деңгейі 

мен нарықтың осы сегментінде бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз ету үшін кадрларға деген 

сұраныс арасындағы алшақтықпен түсіндіріледі. ХХI ғасырда биологиялық білімді қолдану 

тәсілі ғана емес, сонымен қатар биологиялық зерттеулер жүргізуге қажетті дағдыларға 

қойылатын негізгі талаптар да түбегейлі өзгерді [1]. 

Қазіргі биология ақпараттық технологиялар, медицина, биоинженерия және химия 

сияқты сабақтас пәндерде маңызды рөл атқара бастады. Биологиялық әдістерді математика, 

информатика, физика және басқа пәндермен біріктіретін зерттеулердің саны айтарлықтай 

өсті. Биотехнологиялық әдістердің механизмін түсіну қазіргі жоғары сынып оқушыларының 

биологиядан білім беру нәтижелерінің сапасын арттыру үшін қажет, әсіресе жоғары оқу 

орнында үздіксіз білім алу және одан әрі кәсіби қызмет үшін мамандық таңдау кезеңінде [2]. 

ХХІ ғасыр әдетте биология ғасыры деп аталады, бұл орта жалпы білім беру 

деңгейінде биологияны оқытудың теориясы мен әдістемесін жетілдіру саласында жаңа 

міндеттер қояды [3]. Өмір туралы ғылымдар саласындағы жүргізіліп жатқан зерттеулердің 

көлемі мен күрделілігін және технологиялық өнертабыстарды енгізу жылдамдығын ескере 

отырып, үнемі өздігінен білім алумен айналысатын қызығушылық танытқан мұғалімнің де 

озық биотехнологиялармен теориялық және практикалық түрде танысуға тиісті деңгейде 

мүмкіндігі жоқ [4]. Осының нәтижесінде қазіргі заманғы тірі жүйелер ғылымы мен 

биомедициналық технологиялар жетістіктері мен орта мектепте биологияны оқыту 

әдістемесі арасындағы алшақтық артып отыр. 
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Біздің зерттеуіміз қолданыстағы әдістемелік тәсілдер жоғары сынып оқушыларын 

ғылыми-зерттеу іс-әрекетіне дұрыс итермелемейтінін және дұрыс кәсіптік таңдау жасауға 

көмектесетінін көрсетті.  

Зерттеудің мақсаты – биологияны оқыту үрдісінде тәжірибелік практикалық ортаны 

жобалау әдістемесі арқылы оқушылардың биологиялық білім беру сапасын арттыру. 

Зерттеу барысында келесі зерттеу әдістері қолданылды: 

• теориялық: зерттелетін мәселе бойынша әдістемелік, психологиялық, 

педагогикалық, биологиялық әдебиеттер, білім беру саласындағы заңнамалық және 

нормативтік актілер, бағдарламалық және әдістемелік құжаттар, диссертациялар зерттелді; 

• Эмпирикалық: биология мұғалімдерінің жұмыс тәжірибесін зерттеу, бақылау, сұрақ 

қою, тестілеу, сауалнама, ашық сабақтар, өзін-өзі бағалау және өзара тексеру, педагогикалық 

эксперимент.  

Зерттеу нәтижелерін талдау:  

Біздің зерттеу жұмысымыз үш кезеңде жүргізілді: 

Бірінші кезеңде теориялық және эмпирикалық материал жинақтау жүзеге асырылды, 

теорияда және педагогикалық тәжірибеде зерттелетін мәселенің барлық аспектілері 

зерттелді, ғылыми-әдістемелік және психологиялық-педагогикалық әдебиеттер, 

диссертациялар, нормативтік құжаттарға талдау жасалды. Зерттеудің бірінші кезеңін жүзеге 

асыру мәселенің өзектілігін және оның маңыздылығын тұжырымдауға мүмкіндік берді. 

Бұл кезеңде тақырып тұжырымдалды, мақсаты, объектісі, пәні, зерттеу міндеттері 

анықталды, гипотеза алға қойылды, педагогикалық эксперимент дайындалып, жүргізілді. 

Екінші кезеңде биологияны оқыту үрдісінде тәжірибелік практикалық ортаны 

жобалау жағдайында оқу іс-әрекетін ұйымдастыру әдістемесінің негізгі идеялары 

тұжырымдалып, бұрын айтылған гипотеза түзетілді, зерттеу мақсаттары нақтыланды, 

молекулярлық биология, генетика және эволюция негіздері бойынша тәжірибелік 

семинарларды өткізуге арналған оқу-әдістемелік жинақтар . 

Үшінші кезеңде орта жалпы білім беру деңгейінде биологияны оқытудың 

эксперименттік-тәжірибелік ортасында оқу үдерісінің тиімділігі тексерілді; нәтижелерге қол 

жеткізу деңгейінің көрсеткіштері сапалық және сандық параметрлер бойынша анықталды; 

зерттеу нәтижелерін талдап, қорытындыланды. 

Эксперименттік зерттеудің ұсынылған форматы биологияны оқыту үрдісінде 

тәжірибелік практикалық ортаны жобалау әдістемесі арқылы материалды игерудің 

тиімділігін оқу процесін дәстүрлі ұйымдастырудағы материалды игеру деңгейімен 

салыстыруға мүмкіндік берді [5]. Тәжірибе басында ЭТ1 және ЭТ2 қатысушыларының 

барлығы «Нуклеин қышқылдары» тақырыбын оқып үлгерді. Экспериментке сәйкес бақылау 

эксперименті ЭТ1 және ЭТ2 тестілеу форматында жүргізілді. Екі топқа да бірнеше таңдау 

және ашық сұрақтарға жауап беру ұсынылды. Көп нұсқалы сұрақтар әр дұрыс жауап үшін 2 

ұпаймен, қате немесе жетіспейтін жауаптар үшін 0 ұпаймен бағаланып, орындауға 5 минут 

уақыт берілді. Ашық жауап түрі бар тапсырмалар әр дұрыс немесе ішінара дұрыс жауап үшін 

1 - 3 ұпаймен және қате немесе жетіспейтін жауаптар үшін 0 ұпаймен бағаланды, оларды 

орындауға 15 минут берілді. 

Бірыңғай әдістерге және өз әзірлемелерімізге негізделген бақылау экспериментінің 

нәтижелері бойынша ЭТ1 және ЭТ2 қатысушыларының биология сабағында материалды 

игеру деңгейін тексеру нәтижелері бағаланды. Үлкен сенімділікпен тест тапсырмалары 

экспериментке қатысушылардың білім деңгейін анықтады, өйткені әртүрлі тест 

тапсырмалары оқушылардың қарапайым және күрделі ақпаратты түсінуі, алынған ақпаратты 

пайдалана білуі туралы сенімді түсінік берді. 

Бақылау жұмысының нәтижесі жауап таңдауы бар сұрақтарға жауаптар мен ашық 

жауап түрі бар сұрақтарға алынған ұпайлар қосындысымен бағаланды. Бұл ретте жауап 

нұсқаларын таңдау кезінде дұрыс жауап 2 ұпаймен бағаланды; ашық жауап түрі бар сұраққа 

толық дұрыс жауап үшін 3 ұпай берілді; ішінара дұрыс (толық емес) жауап үшін – 2 ұпай; 
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дұрыс жауап беру әрекеті үшін – 1 ұпай және қате жауап немесе оның жоқтығы үшін 0 ұпай 

берілді. 

Бақылау экспериментінен кейінгі маңызды қадам алынған ұпайлар санын және дұрыс 

жауаптардың пайызын анықтау арқылы тест нәтижелерін қорытындылау болды, содан кейін 

«бес балдық» шкалаға ауыстырылды [6]. ЭТ1-де «дельта» мәні 0 екенін ескеріңіз, өйткені 

бұл топпен ешқандай оқу эксперименті жүргізілмеген және бақылау тестісінің нәтижелері 

бастапқы (фондық) нәтижелер болып табылады. ЭТ2-дегі «дельта» мәні пайызбен 

көрсетілген бақылау және анықтау тестілерінің нәтижесі арасындағы айырмашылық ретінде 

қарастырылды.  

Алынған нәтижелерді түсіндіру биологияны оқыту үрдісінде тәжірибелік 

практикалық ортаны жобалау әдістемесі арқылы оқу үдерісін ұйымдастыру оқушылардың 

ЭТ1 және ЭТ2 бойынша пәндік нәтижелерінің айтарлықтай айырмашылығына әкелгенін 

анық көрсетеді. Деректер пайызбен берілген, «Нуклеин қышқылдары» тақырыбы бойынша 

материалды игерудің бастапқы (фондық) деңгейі оқу экспериментіне қатыспаған ЭТ1 

сынауының нәтижелері болып табылады (1-сурет – көк бағаналар). Қызғылт сары бағандар 

оқу экспериментіне қатысқан ЭТ2 тестілеу нәтижелеріне сәйкес келеді. 

 

 
Сурет-1. ЭТ1 және ЭТ2 бақылау сынақтарының нәтижесі 

 

Биологияны оқыту үрдісінде тәжірибелік практикалық ортаны жобалау әдістемесі 

ортасындағы оқу процесі ЭТ2 қатысушыларына «Нуклеин қышқылдары» тақырыбының 

материалын жақсы түсінуге мүмкіндік берді, бұл ретте білім деңгейі 16%-дан (бастапқы 

күшті топтарда) 41%-ға дейін өсті. Айқын сандық бағалаудан басқа, эксперимент 

нәтижелерін түсіну үшін эксперимент бағдарламасының 3-кезеңіне сәйкес ЭТ2 

қатысушыларының арасында сауалнама жүргізілді. Эксперимент бағдарламасы 

эксперименттік аяқтағаннан кейін ЭТ2 қатысушыларының сауалнамасы болды және олар 

таңдау бойынша эссе жазу тапсырмасын орындады.. 

Жүргізілген зерттеулер 10-11-сыныптарда биология пәнінен оқу үдерісіне 

молекулалық биология, генетика және эволюция негіздері бойынша эксперименттік 

практикумдарды енгізудің мақсатқа сай екендігін дәлелдеді. Дәстүрлі және заманауи 

интерактивті оқу құралдарын кіріктіру негізінде биологияны оқытудың эксперименттік-

практикалық ортасында оқу процесін ұйымдастырудың әдістемесі әзірленді, оны енгізу 

биологиялық білім беру сапасын арттырады [7]. 
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Педагогикалық эксперимент нәтижелері тексерілген әдістеменің оқушылардың пәнге 

деген қызығушылығын арттыруға көмектесетінін, оқудың логикалық және практикалық 

тәсілін үйрететінін, бағдарламалық материалды тиімді меңгеруге мүмкіндік беретінін және 

биология пәні бойынша болашақ кәсіби іс-әрекетке ынталандыратынын көрсетті. 

Қорытынды.  

Қорытындылай келе, зерттеу негізінде келесі тұжырымдар жасалды: 

1. Зерттеу мәселесі бойынша әдебиеттерді талдау 21 ғасырда биологиялық 

зерттеулердің әлемдік ғылымда жетекші орын алатынын көрсетті. Жалпы өмір туралы 

ғылымдарда да, генетикада, молекулалық биологияда, биохимияда және биомедициналық 

технологияларда да орасан зор прогреске қол жеткізілді. Орта жалпы биологиялық білім 

беру сапасын арттыру, оқушылардың жеке басының мотивациялық-танымдық ресурстарын 

дамыту, жоғары сынып оқушыларының ғылыми-зерттеу жұмыстарына ынтасын күшейту 

мақсатында тәжірибелік-эксперименттік орта құру қажет екені анықталды. дәстүрлі және 

заманауи интерактивті оқыту құралдарын біріктіру негізінде биологияны оқыту. 

2. Биологияны оқытудың эксперименттік-тәжірибелік ортасын қалыптастырудың 

анықталған заңдылықтары (кезеңдік, тұтастық, жүйелілік, ғылыми сенімділік) бейіндік 

сыныптарда биологиялық білім беру мазмұнын таңдау және құрылымдау кезінде 

пайдаланылуы мүмкін. 

3. Дәстүрлі және заманауи интерактивті оқыту құралдарын пайдалана отырып, 10–11-

сыныптарда биологияны оқыту үрдісінде тәжірибелік практикалық ортаны жобалауды оқу 

қызметінде ұйымдастырудың ғылыми негізделген және енгізілген әдістемесі арқылы 

биологиялық білім сапасын арттыруға мүмкіндік береді. 

4. Эксперименттік жұмыс барысында дәстүрлі және қазіргі интерактивті интеграция 

негізінде биологияны оқытудың тәжірибелік-эксперименттік ортасында оқу үдерісін 

ұйымдастыру кезінде биологияны оқытудың сапасын арттыруға мүмкіндік берді. 

Педагогикалық эксперименттің нәтижелері молекулярлық биология, генетика және 

эволюция негіздері бойынша эксперименттік практикумдарды қолдану биологиядан пәндік 

оқу нәтижелерін жақсартуға, оқушылардың ғылыми-зерттеу іс-әрекетіне мотивациялық және 

танымдық ресурстарын дамытуға ықпал ететінін көрсетті. 

Біздің ойымызша, жүргізілген зерттеу қарастырылып отырған мәселенің жан-

жақтылығын жоймайды деп есептейміз. Биологиялық білім берудің эксперименттік және 

тәжірибелік бағыттылығы мәселелерін одан әрі зерттеу негізгі жалпы білім беруде қазіргі 

заманғы ғылыми жетістіктерді пайдалана отырып, тәжірибелік бағытты дамыту бағытында 

жүргізілуі тиіс.  
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Annotation 

Main problem: This article provided a comprehensive description of testing method as one 

of the forms of control of students' knowledge of a foreign language. The article dedicated to the 

need to use testing as an effective way to assess knowledge in teaching English to students. The 

views of domestic and foreign scientists on the method of testing are given. The types of tests used 

in teaching a foreign language and the purpose of their application are considered. The results of the 

questionnaire obtained on the topic of this research paper are shown. 

Purpose: To determine the effectiveness of the use of testing method as a tool for assessing 

students in foreign language teaching. 

Methods:In this research work were used theoretical and empirical research methods. From 

theoretical methods were used analysis, qualitative, deduction, etc. methods. And from empirical 

methods were used quantitative, questionnaire, comparison methods. 

Results and their significance: Practical significance of the work is related to the following 

circumstances: 

At the present stage, pedagogical control of students' learning is carried out mainly in the form of 

testing. Testing as a method of assessing knowledge has been gaining popularity in recent years. It 

is the tasks in the test form that are the most clear, correct, suitable qualitative and objective way of 

evaluating various types of speech activity in a foreign language. It is impossible to evaluate the 

actions of students without various forms of control, namely testing of students. 

The results of research can be used as a guide for future teachers of English in the 

development of effective teaching technologies. 

Keywords: English, testing, effectiveness, students, method, education. 

 

 Introduction 

 

One of the most effective means of control in the teaching of AI is considered to be a test. 

Numerous publications in the journal "Foreign Languages at School" are devoted to the use of tests. 

The main difference between the test and the traditional control work is that it always 

involves measurement. Therefore, the assessment made based on the results of testing is more 

objective and independent of the possible subjectivism of the teacher than the assessment for the 

performance of traditional control work, which is always subjective, because it is based on the 

impression of the teacher, not always free from his personal likes or dislikes in relation to this or 

that student. 

The main distinguishing feature of the test is the objectivity guaranteed by measurement, 

whose function is to provide quantitative information. 

It is possible to maximize the reliability of measurement and the validity of the use of the 

test if you follow the three main stages of its creation: 1) give clear and unambiguous theoretical - 

scientifically-based definitions of the skills to be measured; 2) accurately establish the conditions 

and operations to be followed when conducting the test and monitoring its implementation; 3) 

quantify the results of observations in order to make sure that the measuring scales used have all the 

necessary qualities. 

mailto:gulmira.sarsenbek@ayu.edu.kz
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There are various definitions of the concept of "test" - from almost any type of control task 

to a set of tasks of the "multiple choice" type. In the foreign practice of language testing, differences 

in the interpretation of the concept of test are presented as differences between the concepts of 

"control work" in general as the basis of an evaluative judgment and "control work", involving a 

specially organized measurement of the knowledge (skills, skills) of interest to us. 

Testing in training is carried out to identify 1) the level of achievement in a certain type of 

activity; 2) abilities for a certain type of activity; 3) difficulties in mastering a particular type of 

activity and possible ways to overcome them. 

Tests can be final or intermediate (thematic). 

Final tests are designed to objectively confirm the level of learning achieved by students. 

The thematic test is designed to help improve the educational process itself. 

According to the definition of S. K. Folomkina, the test refers to tasks that have a specific 

organization that allows all students to work simultaneously in the same conditions and record the 

execution of symbols. 

Test tasks always have an unambiguous solution, the correctness of the answer is 

determined by the prepared key. The use of tests in control is advisable because they set the 

direction of students' mental activity, teach them to vary the process of processing perceived 

information. 

Test control in the process of learning a foreign language 

Systematic testing stimulates the activity and attention of students in the classroom, 

increases their responsibility when performing educational tasks. 

 

Materials and methods 

 

In this research work were used theoretical and empirical research methods. From 

theoretical methods were used analysis, qualitative, deduction, etc. methods. And from empirical 

methods were used quantitative, questionnaire, comparison methods. 

The test results are analyzed by the teacher and serve for him, on the one hand, as an 

indicator of the level of knowledge of students, and on the other hand, as a self-assessment of the 

work of the teacher himself, which allows him to make the necessary adjustments in the learning 

process and thereby prevent the repetition of mistakes of schoolchildren. For the purpose of 

prevention, students write down possible typical mistakes in special notebooks, supplementing this 

with rules (in Russian) explaining a particular grammatical structure, and several, the most 

characteristic and clear examples of its use in speech. 

Most tests have several options. In this case, the teacher prepares handouts for long-term use 

with assignments. In one case, the task is dictated or recorded on the blackboard. It is recommended 

to work with the test 10-15 minutes before the end of the lesson [1]. 

So, the test allows you to check all the students of the class / group at the same time; the test 

takes a little time, which makes it possible to conduct it in almost any lesson; when performing the 

test, all students are put in equal conditions — they work at the same time with the same volume 

and complexity of the material, which eliminates the impact on the assessment of their there is no 

such factor as luck / bad luck; the test makes it possible to include a large amount of material and 

control not only its assimilation, but also the presence of individual skills to use it. 

The listed and some other characteristics of the tests, of course, indicate the expediency of 

their use in the educational process. 

Tests that perform a controlling function include two main types: tests that check whether 

students have a certain level of communicative competence (proficiency tests), and tests that check 

students' mastery of specific language material and individual speech skills over a certain period of 

study (achievement tests). In secondary school, the first type of test can be correlated with the final 

control carried out at the end of the course of study, the second type — with the intermediate final 

control carried out at the end of a certain cycle of classes. These types of tests have been studied in 

detail in theoretical terms and are widely used in foreign practice of teaching foreign languages. 
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Of course, the test cannot yet replace such, for example, a form of final control as exams. 

However, it can be successfully used as one of the forms of intermediate final control, carried out, 

for example, at the end of a cycle of classes (achievement tests). 

With the development of individual skills (from among the established ones), which are 

associated with the semantic processing of information perceived by ear or in the process of 

reading, the nature and organization of test tasks provide for the training of each skill in an isolated 

form from other skills on excerpts / paragraphs of various construction. 

Finally, learning tests allow to a certain extent to control the mental activity of the student 

while listening or reading the text. 

As practice shows, the setting given by the teacher before listening to speech or reading a 

text is often insufficient to have a significant impact on the nature of the student's mental activity. 

The installation must necessarily be supported by an appropriate form of control of 

listening/reading comprehension, because - and this also shows practice — the student listens or 

reads as he is then tested. That is why the use of the test, which indicates what is important for 

understanding in a particular setting, teaches students to vary the process of processing perceived 

information depending on the goal, i.e. to use different types of listening and reading. The examples 

given, in my opinion, are enough to show that the range of application of tests in the training 

function is quite wide, and their educational value is beyond doubt. It goes without saying that in 

the learning process, these tests, in which the answer is actually suggested, should be followed by 

similar non-test exercises that provide for independent problem solving by students. 

In other words, training tests represent an important intermediate stage in the work on 

mastering language material, developing speech skills, mastering various types of listening and 

reading. Two possible functions of tests in the educational process were considered — controlling 

and training. 

Tests that implement a particular function are similar in appearance, but have different tasks, 

and therefore different requirements are imposed on their content and conduct. So, for example, the 

control test is characterized by a single repetition of the unit under test, contrasting it with other 

units only on one basis, placing it necessarily as the desired one, one-time execution of the test, etc.; 

for a training test, repeated repetition of the same unit, contrasting it with other units on different 

grounds, placing it in the position of being sought, then rejected, repeatedly performing the same 

test (to achieve the desired speed of recognition), etc. are typical. This indicates that the use of tests 

in teaching practice is justified, however, both in theoretical research and in the preparation of tests, 

their two functions should be clearly distinguished in order to use their real possibilities to improve 

the effectiveness of the educational process. It also seems necessary to have a special, focused study 

of the issues related to testing. Training tests need special study — determining the requirements for 

them, establishing their place in the general system of exercises for the development of a particular 

type of speech activity, determining the educational effectiveness of certain types of tests and other 

issues should attract the attention of both methodologists and practical teachers [2]. 

Testing increases the objectivity of knowledge assessment in comparison with an oral 

survey, since in this case the subjective factor is excluded. Objectivity is achieved by standardizing 

the verification of the quality indicators of tasks and tests. The complexity of assessing students' 

academic performance is generated by the inconsistency of approaches and methods of assessing 

knowledge, as well as the fact that the same methods are used by different teachers with varying 

degrees of accuracy and conscientiousness. A number of problems are associated with the 

assessment of students' cognitive progress. These are misunderstandings and discontent among 

students when grading, sometimes overstated requirements, the presence of unclear testing 

instructions, unclear wording of questions, sometimes misunderstood terminology by students, the 

influence of personal likes and dislikes on grading, irregular information of students about their 

academic performance, etc. The use of testing helps to eliminate misunderstandings and discontent 

among students. It is well known that some teachers have to work with full dedication to get a high 

grade. For other teachers, it is enough to make only a minimum of effort. In any case, achieving 

academic goals should be a difficult but feasible task for the student. Every teacher should strive to 
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achieve the "golden mean". The use of testing allows you to make the process of evaluating 

students completely unified [3]. 

 

Results and discussion 

 

              The research was conducted through a questionnaire. A total of 30 respondents participated 

in the survey, of which 20% (6) were men and 80% (24) were women. 16 people aged 16-25, 7 

people aged 26-35, 4 people aged 36-45 participated. Also, the number of respondents over 45 years 

was 3 people. 

 During the survey, students were given a test consisting of 8 questions. In accordance with 

the instructions, it was recommended to choose one of 4 answers ("agree", "completely agree", 

"disagree", "completely disagree") to the comments given in the test. Respondents' responses 

showed the following results (Table 1). 

 

 

 

Table 1- Questionnaire results for research testing as an assessment tool 
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agree 17 8 7 19 17 16 16 19 

completely 

agree 

3 2 4 6 5 7 7 7 

disagree 6 14 12 2 5 4 4 2 

completely 

disagree 

4 7 8 4 4 4 4 3 

 

 

             Among respondents, 17 people (57%) considered testing as one of the most important tools 

for monitoring students' knowledge and language skills, and 6 students (20%) did not consider 

testing as a tool for assessing knowledge. And 3 respondents (10%) completely agreed with this 

opinion, 4 respondents (13%) completely disagreed with this opinion (Figure 1). 
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Figure 1 - Testing is one of the most important tools for testing students' knowledge and language 

skills 

 
 

 

 The vast majority of respondents (45.20%) disagreed with the opinion that the testing 

method is more effective than other control and evaluation methods (Figure 2). Similarly, 22.6% of 

respondents do not fully agree with this negative opinion. And while 8 people considered testing to 

be more effective than other methods, 2 people (6.5%) agreed with this opinion. 

 

Figure 2 - I do not think that the test method is more effective than other methods of control and 

evaluation 

 
 

 

One of the main disadvantages of testing is that it does not accurately reflect the progress of 

students in learning English. 7 respondents agreed with this opinion, while 12 respondents 

disagreed. Also, the number of respondents who fully agreed was 4 people, on the contrary, the 

number of respondents who did not fully agree with this statement was 8 people (Figure 3). 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 - I do not think that this type of knowledge assessment can measure the actual progress of 
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students 

               According to 19 respondents, testing can be used not only for monitoring and approval, 

but also during training. Similarly, 6 respondents fully agreed with this opinion. However, 2 

respondents believe that testing should be used only for monitoring and approval (Figure 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 - In my opinion, testing can be used not only for control and verification, but al training 

 

                      According to 17 respondents, the purpose of the test is to help them learn English 

grammar and thus teach them to write and speak English correctly. The number of respondents who 

disagreed with this opinion was 5 people (Figure5). 

 

 
 

Figure 5 - The purpose of the test is to help students to master the grammar of the English 

language and thus teach them to speak and write English correctly 

 

51.6% of respondents generally agree, and 22.6% fully agree that the use of different types of tests 

in teaching a foreign language to students increases their interest in learning a foreign language 

(Figure 6). At the same time, 12.9% of respondents disagree with this conclusion, saying that the 

use of different types of tests does not increase students' interest in learning a foreign language. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 - The use of different types of tests in teaching a foreign language to students 

increases their interest in learning a foreign language 
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                   "I think that the test in English lessons is a very effective way to monitor the level of 

speaking, reading and writing". The number of respondents who disagreed with this opinion was 4 

people (12.9%), and 16 people (51.6%) disagreed with this conclusion (Figure 7). 

 

 
 

Figure 7 - I think that the test in English lessons is a very effective way to monitor the level of 

speaking, reading and writing 

 

 

                   In my opinion, the most effective tests for teaching foreign languages in high school are 

listening tests, because listening to a foreign language is very important in order to learn to speak a 

foreign language. 61.3% of respondents agreed with the above opinion, while 6.5% disagreed with 

it (Figure 8). 

 

 
Figure 8 - In my opinion, the most effective tests for teaching foreign languages in high school are 

listening tests, because listening to a foreign language is very important in order to learn to speak a 

foreign language 

 

                    As we understand from the results of the study, tests as a means of controlling the 

knowledge of high school students in English lessons are very effective. At first, the test was 

considered as a special way of controlling the acquired knowledge, skills and abilities in different 

schools and directions. This concept has appeared relatively recently, but it is already quite firmly 

fixed in the form of a form of pedagogical activity. Individual results of theoretical research within 

the framework of test control are reflected in many educational and methodological complexes in 

English, falling at the disposal of teachers and significantly contributing to the perception, 

understanding and consolidation of the material. 
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Conclusion 

 

Summing up all of the above, we can conclude that tests are of high importance when 

mastering a foreign language, especially at the stage of consolidation and control of the studied 

material. Nowadays, interest in testing as the most effective method of verification can be applied in 

educational institutions for the purpose of conducting training, intermediate and final control. In this 

paper, we have considered the pedagogical components of the tests, the expediency of their use. The 

conducted research has shown that testing is one of the important types of exercises, it is an 

effective way to form various types of skills.  In the course of the work, the concept of the test and 

testing, as well as the main characteristics of the tests, were considered. We come to the conclusion 

that test control is an effective form of control, but only if the test is tailored to the specifics of work 

in a certain class and students are prepared to write not a traditional test paper, but testing. The use 

of testing as a form of control in the practice of teaching at school is associated with a certain range 

of issues that require serious scientific justification and approach. 

 

The work was carried out with the financial support of the Ministry of education and 

science of the Republic of Kazakhstan in the framework of the scientific project *AP08052329* 
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КЛAССИКAЛЫҚ TPAНСФОРМЕPДІ AВТОМАТТЫ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ PЕTІНДЕ 

ИНTЕРПРЕTАЦИЯЛAУ 

 

 

Магистрант: Есқабыл Ә.Б. МЭСҒ-21 

Ғылыми жетекші:  Айталиев Е.С., техника ғылымдарының докторы, профессор, 

Жәңгір хан атынд. БҚАТУ 

 

 

    Мақaладa клaссикaлық трaнсформaтордa болып жaтқaн процестерге қaтысты 

aвтомaтты басқару теориясының негізгі зaңдары мен ережелерін қолдaну қaжеттілігі 

aйтылғaн.  Трансформаторларды өздігінен реттелетін автоматты басқaру жүйелерінің 

клaсына жaтқызуға болатыны aтaп өтілген.  Белсенді жүктемеде жұмыс істейтін 

трансформатор қaрастырылaды.  Ағымдaғы процестерді сипaттайтын теңдеулер берілген.  

Теңдеулерді шешу кезінде мaгниттік сипаттама ретінде мaгниттік тізбек мaтериaлының 

негізгі мaгниттелу қисығы қолдaнылды.  Теңдеулерді шешу магниттелудің негізгі материалға 

тәуелді екенін ескере отырып, магниттелу қисығының бaйланыс жолдарының бөлігіне 

негізделген.  Теңдеулер Лaплaс түрлендірулері түрінде шешілді, автоматты басқару теориясы 

негізінде құрылымдық-динaмикалық сызбалaрды құру жүргізілді.  Магниттік тізбекті 

жетілдіру трансформатордың техникалық сипаттамаларын жақсaртуға мүмкіндік беретін 

сызықты емес сипaттамаларының сызықтылығын қамтамасыз ету тәсілдерінің бірі екендігі 

көрсетілген.   

Тірек сөздер: трансформатор, магниттік тізбек, магнит ағыны, магниттелу қисығы.   

Кіріспе . Белсенді жүктемеде жұмыс істейтін классикалық трaнсформаторда болатын 

процестер туралы сауал көп. Алайда оның нақты жауабы әлі күнге дейін табылған жоқ.  

Бұған келесі мысалдар куә.  

 1. Трансформаторлардың жұмысы магнит ағындарын азайту принципіне негізделген, бірақ 

төменде келтірілген формулалардан келесідей, қайталама орамдағы токтың фазасы жүктеме 

мәніне байланысты.  Магниттік ағынды тудыратын ток фaзaсы соңғысының фазасын 

анықтайтындықтан, фазалары бойынша әр түрлі болатын бастaпқы және қайталама 

орамдардағы токтар антифазалық магнит ағындарын жасай алмайды деп қорытынды жасауға 

болады, яғни, магниттік ағындарды азайту принципі бұзылады деп айта aлaмыз.   

2. Трансформаторды жүктемемен (немесе жүктемесіз) қосқанда, бастaпқы орaмда токтың 

асқын кернеулері болады.  Осы кезде «бірінші aуысу заңы қай жерде жұмыс істемейді?», 

«трансфарматорда ма әлде магнит тізбегі бар орамда ма, неге?» деген сұрақ туындайды.  

Осыған байланысты классикалық трансформатордa болып жaтқaн процестерге қатысты 

автоматтық басқару теориясының негізгі заңдары мен ережелерін пайдалану қажеттілігі 

туды.  Осы жетістіктердің арқасында басқару жүйелерін өте дәл жобалауға болады. Біздің 

зерттеу жұмысымыздың мақсаты трансформатордың жұмыс істеу принципін автоматты 

басқару теориясы тұрғысынан және трансформаторды магниттеумен бaйланысты 

мәселелерді шешу әдістемесі тұрғысынан негіздеу болды.   

   1-ші суретте индуктивтілік пен токтың белгілі бір мәндерінде трaнсформaтордың жұмысын 

қарастырудың мүмкін жолы қарастырылған. Және ол төмендегідей көрініс тaбaды:  
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Мұндағы: 

 u1, u2 - бастапқы және қайталама орамдардағы уақытқа тәуелді кернеу;   

i1, i2 – бастапқы және қайталама орамдардағы ток;  

 L1, L2 – бастапқы және қайталама индуктивтілік 

 орамдар;  

 √𝑀 = 𝑙1𝐿2 - трансформатордың өзара индуктивтілігінің коэффициенті;  

 ω – бұрыштың жиілігі;  

 R1, R2 – трансформатордың бастапқы және қайталама орамдарының белсенді кедергісі. 

 Теңдеулер жүйесінде (1)  R1 және R2-ден басқа барлық орамдардағы индуктивтіліктің 

мәндерін қоса алғанда  параметрлер уақыт функциясы болып табылады.  Мысалы, егер: 

 
болса, онда: 

 
 

мұндағы 𝐿0 – магниттік сымның  материалымен анықталатын магнит өткізгіштігінің 

индуктивтілігі;  𝐿1 – орамның индуктивтілігі, ол да ол арқылы өтетін токтың мәніне 

байланысты. 

 1-суретте электрлік параметрлер (кернеулер, токтар) тиімді мәндерде берілген. 

 

 
1-сурет. Трансформатор сызбасы 

 

𝐿1 , 𝐿2индуктивтіліктері магниттік тізбек материалының магниттік спиндік атомдарының 

орамдар арқылы өтетін токтар тудыратын магнит өрістерінің бағыты бойынша бағдарын 

анықтайды.  𝐿1𝜔𝑖1 , 𝐿2𝜔𝑖2  түріндегі теңдеулер жүйесіндегі (1) терминдер магнит тізбегінің 

магниттелуінің тұрақты компонентін анықтайды.  Оған қатысты индуктивтілік 

гармоникалық заңға сәйкес өзгереді.  Магниттелудің тұрақты компонентінің полярлығы 

бастапқы орамдағы токтың бастапқы фазасына байланысты [2]. 

  Индуктивтілік әрқашан токтың өзгеруіне кедергі болатындықтан, оның тұрақты күй мәніне 

тек n периоды арқылы жетуге болады. яғни (2) өрнекті нөлден nT-ге дейін интегралдау 

арқылы, (мұндағы T – бір периодтың уақыты) берілген токтағы индуктивтіліктің орташа 

белгіленген мәнін алуға болады:  
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мұндағы 01 индексі орама арқылы өтетін токтың меншікті амплитудасын көрсетеді.  

Аналогтық шешімді 𝐿2 үшін де алуға болады. 

Теңдеулер жүйесінің келесі шешімін Лаплас бойынша түрлендіреміз, яғни: 

 

мұндағы: 

 

 S – Лаплас операторы;  

𝑈1  𝑈2 , 𝐼1 𝐼2, - сәйкес орамалардың Лаплас кескініндегі кернеулер мен токтар; 

Өрнекке сәйкес (3) жүйенің анықтауышының формасы болады: 

  

 
 

Жеке детерминанттар:  

 
Бұл жерде:  

 
Одан:  

 
Жоғарыдағы өрнектер 0 < Rn < ∞ -ға сәйкес келеді, яғни екіншідегі жүктемеде ыртқы тізбек 

қосылған және тәуелділікпен анықталады [3]: 
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  Екінші реттік орамның қысқа тұйықталуы кезінде магниттік тізбектің толық магнитсізденуі 

байқалады, яғни L1ω = L2ω = 0. Тұрақты ток үшін магнит өрісінің энергиясының 

формуласын пайдаланамыз: 

 
және айнымалы токтар мен кернеулердің тиімді мәндерін басшылыққа ала отырып, мәнін 

табамыз: 

 
Одан:  

 
мұндағы 𝐿10, 𝐿20 - бастапқы және қайталама орамалардың индуктивтілігінің статикалық 

мәндері, трансформаторды бастапқы тізбектен және жүктемеден ажыратқан кезде 

классикалық LC өлшегішімен өлшенеді. 

   (4)–(6) өрнектеріне сәйкес,  𝑅1, 𝑅2 орамаларының активті кедергілері белсенді жоғалe 

түрінде де, токтар мен кернеулер арасындағы ығысулар қосымша фазаның құрылуына 

байланысты магниттік тізбектің болуындағы жоғалу түрінде де көрінеді.  Соған қарамастан, 

белгілерді азайту және трансформатордың жалпы динамикалық қасиеттерін ашу үшін 

идеалды жағдайды қарастырамыз, яғни 𝑅1 = 𝑅2 = 0 деп есептейміз. 

 Бұл нұсқада (5) Лаплас бойынша суреттегі 𝐼1, 𝐼2 токтарының өрнектері келесі формада 

болады: 

 

 
 

Мысалы, 

 
Содан кейін, Лаплас бойынша кескіннен түпнұсқаға көшкенде, біз аламыз: 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 2 (163) 2022 г. 

 

65 
 

 
𝑈1 - бастапқы орамдағы тиімді мән. 

 Трансформатордың бос жүріс тогы (𝑅𝑛= ∞ кезінде) өрнекпен есептеледі 

 

 
   Егер (8)–(10) формулаларда ТАН-56 трансформаторының тәжірибелік зерттеулері негізінде 

алынған параметр деректерін ауыстырсақ, онда  

ω𝐿10 >> 𝑅1 және ω 𝐿20 >> 𝑅2     үшін есептеу нәтижелері эксперименталдымен сәйкес келеді. 

деректер және ω𝐿10 = , 𝑅1 ,  ω 𝐿20=  𝑅2 болған кезде өте жақын болады. 

 𝐿10 𝐿20    ,    индуктивтілігі статикалық атау алған.  Ол трансформатор толығымен 

ажыратылған жағдайда кәдімгі LC өлшегішпен өлшенеді: -𝐿10     бастапқы орамның 

статикалық индуктивтілігі,     𝐿20 - қайталама орам.  Оларды эксперименттік жолмен 

анықтауға болады. 

   Бастапқы орамдағы кернеу өзгерген кезде (жүктеме ажыратылған кезде, Rn = ∞), 

жүктемесіз ток  𝐼1𝑥     өзгереді.  Осы токтың кейбір мәндерінде (𝐼10    ) орама индуктивтілігі 

LC өлшегішпен өлшенетін 𝐿10    -ға тең болады.  Бастапқы орамдағы кернеудің одан әрі 

жоғарылауы магнит тізбегінің толық магниттік қанығуын көрсететін трансформация 

коэффициентін сақтай отырып, бастапқы орамдағы токтың күрт өсуімен байланысты болады. 

 Қысқа тұйықталу режимінде трансформаторды зерттеу кезінде және Rn жүктемесін есептеу 

кезінде бастапқы орамдағы  ток 𝐼1    мәні бастапқы нүкте болуы керек.  I1 бастапқы 

орамындағы нақты ток    𝐼1 ≤ 𝐼10  шартын қанағаттандыруы керек. Ең дұрысы,   𝐼1  =  𝐼10 .  

   (8)–(10) өрнектеріне және тәжірибелік зерттеулердің [1, 4–6] нәтижелеріне сәйкес, 

бастапқы орамға байланысты 𝐿1  индуктивтілігі𝐿2   индуктивтілігінен үлкен болған кезде 

трансформатор жақсы техникалық сипаттамаларға ие болады. 

 Жалпы жағдайда индуктивтілік өрнек арқылы анықталады.  

 
Мұндағы: 

 N – магнит тізбегіне орналастырылған орамның бұрылыстарының саны;  
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 μ – магниттік контур материалының абсолютті магниттік өткізгіштігі;  

 S – көлденең қиманың ауданы;  

 l – магниттік тізбектің орташа ұзындығы. 

 

    Өрнектен (11) берілген индуктивтілікті әртүрлі тәсілдермен қамтамасыз етуге болатыны 

шығады.  Трансформаторды жобалаудың қазіргі кезде қабылданған теориясында негізінен 

екі ұғым қолданылады – жалпы қуат және орамалардағы айналымдар саны.  Сонымен бірге, 

егер магниттік өзектердің қамыттарын кесіп өту кезінде тік бұрыштардан аулақ болса және 

олардың көлденең қималарының ауданы ұлғайтылса, онда көлденең қиманың ауданын 

дөңгелектеу және ұлғайту арқылы эксперименталды түрде анықталады. Орамаларында 

индуктивтілікті 15% дейін арттыруға болады.  Бұл көптеген мәселелерді жояды және бұл 

әдісті стационарлық трансформаторларда қолдануға бола ма деген сұрақ туындайды. 

 (8)–(10) теңдеулерінің шешімдерін талдау негізінде келесі қорытындыларды жасауға болады: 

 Біріншіден, трансформаторды жүктемемен қосқанда (0 < Rn < ∞), бастапқы орамдағы 

токтың асқынуын атап өту керек. 

 (7) сәйкес t = 0 ← ∆t, мұндағы ∆t → 0, ток i1(t) ≠ 0. Екінші реттік орамдағы i2(t) ток күші де 

нөлге тең емес.  Өтпелі режимдегі токтардың қатынасы (I2/I1) олардың номиналды мәнінен 

бірнеше есе жоғары болуы мүмкін екенін ескеріңіз.  Бос ток (10) үшін R1 = 0 кезінде мұндай 

секірулер тән емес. 

 Бұл жағдайда бастапқы орамға қосылған кернеудің бастапқы фазасын есте ұстаған жөн: 

трансформаторды қосу сәтінде оны u1(t) = Um sin ωt ретінде анықтауға болады және бұл 

әбден мүмкін u1( t) = Um sin (ωt - 0), мұндағы 0 ˂ Θ < 160°.  Басқаша айтқанда, ток 

кернеуінің шамасы трансформаторды бірдей U1 кернеуіне қосқанда (1-сурет), бірақ әртүрлі 

уақытта өзгеруі мүмкін. 

 Екіншіден, магнит тізбегінің (11) индуктивтілігіндегі ешқандай өзгерістер Т1 / Т2  

қатынасын өзгерте алмайды, демек, трансформатордың динамикалық қасиеттеріне қандай да 

бір түрде әсер етеді. 

 Үшіншіден, трансформаторларда болып жатқан процестердің физикасы бойынша 

трансформаторларды автоматты басқару жүйелеріне (АБЖ) жатқызуға болады: электр 

энергиясын қажет ететін тұтынушы (жүк Rn) бар;  энергия  көзі бар (тоқтың ағуы бар 

бастапқы орам).  Жүктемеге сәйкес бастапқы орамдағы ток өзгереді.  Басқаша айтқанда, 

трансформатордағы процесті АБЖ теориясында қалыптасқан ережелер мен ережелерді 

пайдалана отырып, АБЖ позициясынан қарастыруға болады.  Атап айтқанда, біз белгілі бір 

техникалық мақсатқа жету үшін жүйелердің ерекшеліктерін анықтауға және сәйкес 

шешімдерді әзірлеуге мүмкіндік беретін құрылымдық-динамикалық талдауды қолданамыз. 

 2-суретте (12)–(15) тәуелділіктеріне сәйкес трансформатордың құрылымдық-динамикалық 

диаграммасы (СДС) көрсетілген, мұндағы ток  𝐼12 –  𝐼1 тогы, 𝐼2  ток арқылы өрнектеледі, 

оның физикалық мәні мынада: егер I2 = 0 болса, онда I12 = 0: 

 
   SDS-де (2-сурет), жоғарыда келтірілген формулалардағыдай 𝑅1,  𝑅2 орамаларының 

белсенді кедергілері ескерілмейді.  Олардың 𝐿1ω, L2ω орамаларының индуктивті 

кедергілерінің әсерімен салыстырғанда трансформатордың динамикалық қасиеттеріне әсері 

шамалы.  Дегенмен, (11) өрнектерге сәйкес, олар Т1  және Т2  параметрлерінің мәндеріне 

әсер етеді, бірақ олардың қатынасына іс жүзінде әсер етпейді (Т1/Т2 немесеТ2/Т1). 

   SDS талдауынан (𝑊𝑜.𝑐.  бойынша нүктелі қосылымды есепке алмағанда (кері байланыс 

арқылы нақты функцияны беру)) автоматты басқару жүйесі ретінде қарастырылатын 

трансформатордың мынандай ерекшелігі бар екендігі шығады. классикалық автоматты 

басқару жүйелерінде әдетте теріс кері байланыспен (NFB) және өте сирек - оң кері 
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байланыспен (PFC) күресуге тура келетіні.  Соңғылары, әдетте, жүйелердің энергетикалық 

мүмкіндіктерін сақтау үшін қолданылады (мысалы, электронды генераторларда).  Мұндай 

жүйелердегі SOS қатаң есептелетінін ескеріңіз, әйтпесе жүйелер тұрақсыз болып шығуы 

мүмкін, яғни нәтижесінде өзін-өзі бұзуы мүмкін. 

 Трансформаторда [2, 7–9] және (16) формуласында алынған нәтижелерге сәйкес бастапқы 

және қайталама орамдардағы токтар өзара байланысты PIC - бір орамдағы токтың ұлғаюы 

токтың ұлғаюына әкеледі. басқа орам.  Басқаша айтқанда, трансформаторларды өздігінен 

реттелетін АБЖ ретінде жіктеуге болады.   

    Rn = ∞ жүктемесіз ток нөлге тең немесе қандай да бір минималды мәнге ие болуы керек;  

бастапқы орамдағы ток күшейген кезде бұл болмайды.  Мұның барлығы 

трансформаторлардың ПӘК-ке (η) тікелей байланысты екенін атап өткен жөн. 

 Трансформатордағы ысыраптар бастапқы We1 және қайталама We2 орамдарындағы токтар 

тудыратын ∆W электромагниттік энергиялардың айырмашылығымен анықталады, яғни 

 

 
   Өтпелі процесс аяқталды деген болжаммен, яғни 𝑒_𝑡/𝑇2=0 (мысалы, t=6Т2), (12) ішіндегі 𝐿1 

, 𝐿2  токтарының тиімді мәндері (7) және (8) өрнектермен есептеледі. 

 

 

2-сурет. Трансфарматордың 

құрылымдық-динамаикалық сызбасы 

 

   Есептің шешімін оңтайландыра отырып, трансформатордың ең үлкен тиімділігі ток беріліс 

коэффициенттері ki кернеу беру (трансформация) коэффициенттеріне k-ге тең болғанда 

болатынын көрсету оңай, яғни: 

 
   Төмендегі кесте осыны қорытындылайды және тәжірибедегі ақпараттарды растайды:  
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   Трансформатордың сызықты еместігі негізгі магниттелу қисығының сызықты еместігіне, 

яғни, трансформатордың магниттік тізбегінің магниттік қанығуының шектелуіне 

байланысты.  Бұл фактор POS болған кезде трансформатордың тұрақты жұмыс істеуіне 

ықпал етеді.  Бұл ретте ең жоғары тиімділік мәні тек бір ағымдағы мәнге сәйкес келеді.  

Жұмыс күніндегі η-ның орташа мәнін есептесек, ол 0,8-ден аспайды. 

    Ғылым мен техниканың қазіргі жағдайы үшін мұндай шығындарға жол беруге болмайды. 

   Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, ең алдымен трансформатордың магниттік 

тізбегінің материалын жақсартуға ұмтылу керек, 𝐿0 [10] жұмыс нүктесіне жақын жерде 

номиналды токқа сәйкес магниттелу қисығы бойынша, жағдайды қамтамасыз ету керек: 

 

dH / di=const, немесе μ=B/H кезінде dμ/dε=const, 

 мұндағы: 

 H – магнит өрісінің күші; 

  В – магниттік индукция.  

 Маңайдағы B және H жұмыс нүктесінің сипаттамалары ток [10, 11] және сәйкесінше уақыт 

функциялары болып табылады. 

 Қорыта айтсақ, осылайша, біз классикалық трансформатордың сызықты емес 

сипаттамаларының сызықтылығын қамтамасыз ету әдісін ұсындық, ол теңдік кезінде жүзеге 

асырылады. 

  

𝑘1 = 𝐼2/ 𝐼1  =   𝑘𝑣 =   = 𝑈1 / 𝑈2. 

 

 Ұсынылған нұсқа трансформатордың сызықты емес сипаттамаларының сызықтылығын 

қамтамасыз етудің жалғыз жолы емес екенін ескеріңіз. 

 Дәл автоматты басқару жүйелерін құру тәжірибесінде мұндай мәселелерді шешу үшін FOS 

қолданылады.  Трансформаторлық техникада бұл тәсілдің аналогы бар [12].  Сызықты 

трансформатор 2006 жылы патенттелген, қайталама орамдағы кері байланысты ескере 

отырып, SDS сұлбасы бойынша (2-сурет) жасалған, SDS-де нүктелі сызықпен көрсетілген, 

мұндағы 𝑊𝑜.𝑐.  - терістің берілу функциясы, кері байланыс. 

 𝑊𝑜.𝑐. бағалауының егжей-тегжейіне бармай-ақ (ол қаншалықты оңтайлы, оның параметрлері 

қаншалықты сәтті таңдалған (есептелген)), біз осы схема бойынша жасалған 

трансформаторлардың тәжірибелік үлгілерінде ашық тізбектегі ток 2 есе аз екенін атап 

өтеміз. 𝑊𝑜.𝑐.  болмаған кездегіге қарағанда, және олардың тиімділігі 5–7% жоғары. 

  𝑊𝑜.𝑐. беру функциясын таңдау тәсілінің әдістемесін әзірлеу және оның оңтайлы 

параметрлерін есептеу кезінде мұндай трансформаторлардың техникалық сипаттамалары 

одан әрі жетілдірілетінін болжау керек. 
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Аңдатпа  

Оқушылардың салауатты өмір салтын қалыптастыру ұзақ үрдіс, бірақ бұл нағыз 

денсаулықты сақтайтын және нығайтатын жолдардың бірі. Ол оқушылардың өз денсаулығын 

сақтауға жауапкершілігін едәуір дәрежеде арттырады. Салауатты өмір салты жөнінде білім 

берудің мазмұны мен құрылымы кез-келген пән бойынша білім беру жүйесі секілді сол 

ғылымның (біздің жағдайымызда биология пәні мазмұнындағы салауаттану ғылымы 

негіздерінің) әдіснамалық мақсаты мен құрылымына, оқушылардың қызығушылықтары мен 

әлеуметтік сұранысқа байланысты анықталады. Осы факторлардың негізінде анықталған, 

оқушылардың салауатты өмір салты жөніндегі ғылыми көзқарастарын қалыптастыру 

мақсаты бойынша жүргізілетін педагогикалық үрдістің бірінші міндеті қажетті  салауатты 

өмір салты түсініктері жүйесін қалыптастыру. салауатты өмір салтына ғылыми  көзқарас 

тұрғысынан қарайтын тұлғаның маңызды ерекшеліктерінің бірі – өзінің меңгерген 

биологиялық түсініктері жүйесінде салауаттанудың ғылыми негізін көре білуі әрі түсінуі. 

Осыған сәйкес биология сабағында  салауатты өмір салты жөнінде білім берудің осы 

міндетін шешудегі басты бағдар оқушы тұлғасында төмендегі негізгі түсініктерге 

негізделетін жеке адам денсаулығының мәні және оның қалыптасуының өмір салтқа 

тәуелділігі түсінігін қалыптастыру. 

Кілт сөздер: биология, салауатты өмір салты, оқушы, жалпы білім, әдіс-тәсілдер.   

Қазіргі кезде білім беру мекемелерінің алдында тұрған міндеттердің бірі – жас 

ұрпақтың салауатты өмір сүруге көзқарасын қалыптастыру, олардың денсаулығын сақтауға, 

қоршаған ортасын таза ұстауға және жоғары, сапалы білім алып, сол білімді келешектегі 

өмірінде пайдалана білуге тәрбиелеу [1]. 

Өмір салты мен денсаулық арасындағы өзара байланыс салауатты өмір салты ұғымын 

құрастырады. Салауатты өмір салтын насихаттауда, салауатты өмір сүру мәдениетін 

қалыптастыру мәселелерін жетілдіретін, осы саладағы басымдылықтарды анықтайтын 

ғылым да, өскелең ұрпақты оқыту, тәрбиелеу формалары мен жаңа әдістерді ұстанатын білім 

де қажет. Мектеп оқушыларының салауатты өмір салтын қалыптастыру туралы алған 

білімдері болашақ азаматтардың денсаулығын сақтап қалуға берік тірек болады. 

Мектеп оқушыларының салауатты өмір сүру ұстану негіздерін қалыптастыру бұл: 

- Біріншіден, жеке тұлғаның өзін қоршаған жансыз және жанды табиғи ортамен жан – 

жақты үйлесім тауып, өз ғұмырын Отаны, елі, отбасы және өзі үшін барынша пайдалы өткізу 

дағдысын қалыптастыру; 

- Екіншіден, салауатты өмір салты – ол денсаулықтың үйлесімді дамып, сақталуы мен 

орнығуын қамтамасыз ету мақсатында денсаулықты нығайтуға бағытталған іс – шараларды 

жүргізу [2]. 

Салауатты өмір салтын қалыптастыру үшін қандай жағдайларға назар аудару керек?  

Бұл жеке адамның тіршілік етуге бағытталған мүмкіндіктерін қалыптастыру. 

Біздіңше, адамның әлеуметтік – психологиялық және биологиялық  жақтан салауатты өмір 

салтын ұстану негіздерін қалыптастыруға мына жағдайлар негіз бола алады: 

- белсенді қозғалыс нәтижесінде организмді шынықтыру дене тәрбиесі немесе 

спортпен шұғылдану; 

- физикалық еңбектің гигиеналық талаптарын жүзеге асыру; 
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- жеке және әлеуметтік гигиеналық талаптарын жүзеге асыру; 

- қарым – қатынас және экологиялық мәдениетке жету; 

- дұрыс жыныстық тәрбие алу; 

- зиянды әдеттерден аулақ болу. 

Салауатты өмір салтының бүгінгі маңызды мәселелерінің бірі – жасөспірімдер 

арасындағы ішімдікке салыну десек, қазіргі зерттеулерге қарағанда, оған салынудың 

әлеуметтік – патологиялық дамуы мына себептерге байланысты екені белгілі болып отыр: 

- әлеуметтік – экономикалық жағдай; 

- отбасындағы психологиялық орта; 

- жұмыссыздық, мақсатсыздық немесе шектен тыс бос уақыт, т.б. 

Сондықтан балаларды жасынан салауатты өмір салтына қалыптастыруға күш салып, 

зиянды әдеттерден сақтандыруымыз керек. Салауатты өмір салты – ортақ мәселе. Халық 

санының өсуі, оның сапасы, деннің саулығы мемлекет әл – ауқатының дамуына негіз болады 

[3].  

Оқушыларда салауатты өмір салты жөніндегі ғылыми көзқарасты  қалыптастырудың 

негізгі құралы – биология пәнінің мазмұны. Оқушыларға берілетін білім мазмұны 

бағдарламалар мен оқу-әдістемелік кешендері арқылы іске асырылады. 

Биология пәні негізінде оқушылардың салауатты өмір салты жөніндегі көзқарасын 

қалыптастыру оқыту мен тәрбие беру үрдістерінің бірлігін қамтамасыз етуді білдіреді. Ол 

үшін биология пәннің салауатты өмір салты жөніндегі ғылыми көзқарастың негізін құрайтын 

ұғымдарының қатарын саралап, жалпы жүйедегі орнын анықтай отырып, бағдарламаға 

сәйкес басқа пән аралық негізінде зерттеуді қажет етеді. 

Оқу пәндерін кіріктіру мыналарға көмектеседі: 

- неғұрлым ынта білдіргенде білімді жеке мәнді және саналы түрде  қабылдауға;  

  - кіріктірілген сабақ құрылымында проблемалық жағдайлар үлесін ұлғайтуға, оны оқу 

материалын танып білудің жаңа тәсілін іздестіруге жетелейтін және жеке тұлғаның 

зерттеушілік типін қалыптастыратын оқушының ойлау әрекетін белсендіруге; 

- оқушыға бір мезгілде әрекетті орындауда барлық мақсат қоюдан нәтижеге дейінгі 

барлық процесіне бақылау жасауға мүмкіндік беретін жалпы білімдер көлемін ұлғайтуға. 

Білім берушілік, дамытушылық және танымдық үшбірлікті дидактикалық мақсатын жүзеге 

асыруға; 

-  сабақтың ақпараттық сыйымдылығын  арттыруға; 

- оқушылардың уәждемесін арттыруға, олардың оқу-танымдық әрекетін белсендіруге, 

шаршағандары мен қажуларын азайтуға; 

- Оқушылардың шығармашылық ойлауын  дамытуға, олардың алған 

білімдерін өмірде қолдана білулеріне көмектеседі. 

Оқу-тәрбие үрдісінде оқушылардың салауатты өмір салт туралы ғылыми 

көзқарастарын дамыту ең бірінші оқу пәндерінің мазмұны бойынша қамтамасыз етіледі. 

Қазіргі кезде пәнаралық байланыс проблемасын педагогикалық, психологиялық, әдістемелік 

жағынан зерттеу жұмыстарымен көптеген ғалымдар айналысқан. Білімдер бірлігінің 

негізінде пәнаралық байланыстар, ғалымдардың тұжырымдауы бойынша, әртүрлі ғылымдар 

аясы білімдерінің құрылымдық бөліктері (жалпы дәйектер, ұғымдар, заңдылықтар, 

теориялар, ғылыми идеялар, жалпы іскерліктер мен дағдылар) бойынша аралық өзара 

байланыстарды білдіреді. Мектепте оқытылатын пәндердің салауатты өмір салты туралы 

түсініктерді қалыптастыруға қосатын үлесін анықтау мақсатында зерттеу жүргізген ғылыми 

жұмыстар бар. А.Қаплиева [4] өзінің ғылыми зерттеу жұмысында әр пәннің мазмұнындағы 

салауатты өмір салты негіздері ұғымдарының пайыздық көлемін анықтаған. Зерттеу 

жұмысымыздың мақсатына сәйкес биология пәндері арқылы оқушыларда салауатты өмір 

салты туралы ғылыми көзқарастар негіздерін қалыптастыру мүмкіндіктерін айқындау 

мақсатында оқу бағдарламаларының мазмұнына талдау жасалады. 

Салауаттану негізінен қазіргі таңда қалыптасу сатысында. Қалыптасуының алғашқы 

кезеңдерінде салауаттану гигиенамен және саналогиямен жарыса дамыды деуге болады. 
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Салауаттанудың  даму және қалыптасу кезеңдерін зерттеген  еңбектерге сүйене отырып, 

даму тарихына мына нұсқа бойынша шолу жүргізуге болады. 

Салауатты өмір салтының даму кезеңдері: 

I кезең – классикалық  кезең адам денсаулығының маңыздылығы, оны алдын ала 

сақтау қажеттілігі жөніндегі ой-пікірлердің дамуы. (Гиппократ, Әбу Әли Ибн-Сина және 

тағы басқа). 

II кезең – клиникалық медицина тәжірибелерінің  қорытындысы – адам организмінің 

ауру түрлерінің, олардың себептері,  емдеу жолдарының зерттелуі, сауықтыру мүмкіндігінің 

анықталуы. 

III кезең – гигиеналық медицина тәжірибелерінің  қорытындысы.  Ауру 

түрлерінің  алдын алу мүмкіндіктеріне байланысты әлеуметтік, гигиенелық, психологиялық 

деңгейде денсаулықты сақтау және нығайту іс-әрекеттері жүйесін жасау жөніндегі ғылыми 

түсініктер дамиды. 

IV кезең -  саналогия ілімінің дамуы.  Организмнің ауру түрлеріне  қарсы күресудегі 

мүмкіндіктері мен күресу тәсілдері анықталады. 

V кезең – салауаттану – дені сау адамның денсаулығын сақтаудың, нығайтудың 

заңдылықтарын, тәсілдері мен тетіктерін зерттеу жөніндегі ғылым. Кезінде Әбу Әли Ибн-

Сина (980-1037ж.) өзінің “Дәрігерлік ғылым ережелері” еңбегінде, ұзақ өмір сүрудің  тиімді 

жолы, ауруды емдеу жолы емес, денсаулықты сақтау мен нығайту екенін атап  көрсеткен 

болатын [3-4]. 

Білім – қоғамды тұрақтандыратын, рухани мұраны сақтайтын, ұрпақты ұрпаққа 

сабақтастыратын құрал. Қолда бар мүмкіндікті пайдаланып оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін 

тиімді қолдану, жаңа технологияны әркімнің өз сабағында пайдалану арқылы оқушы 

жастарды  халықтың дәстүр үрдісінде адамгершілікке, салауатты өмір сүруге баулу дені сау 

ұрпақ тәрбиелеу биология пәні мұғалімдерінің басты міндеті. Олай болса, оқыту мен 

тәрбиелеудің ой елегінен өтетін әдіс-тәсілдерін, жаңашыл педагогтардың тапқан 

әдістемелерін біліп қана қою жеткіліксіз, оны әркім өз мүмкіндігінше күнделікті сабақта 

пайдалану қажет.  

Олар мыналар: 

- Әр оқушының білім деңгейін, қабілетін, мүмкіншілігін түсіну; 

- Оқушының бойындағы жетістіктері мен кемшіліктерін қабылдау; 

- Оқушыларға қиындықтарды жеңуге, кемшіліктерден арылуға көмектесу; 

Биология пәнінің басқа пәндерге қарағанда көптеген ерекшеліктері бар. Мұнда 

негізінен оқушының қабілеті, бейімділігі баса назарда болуы керек. Дегенмен де 

оқушыларды бейімдеу, қабілетін дамыту, биологияға деген қызығушылығын арттыру жақсы 

ұйымдастырылған сабаққа байланысты. Сондықтан оқушылардың пәнге 

қызығушылықтарын арттыру мақсатында сабақта тақырыпқа байланысты өсімдік түрлерінің 

шығу тарихын, өсімдік түрлері дамыған елдерді, әр саласындағы белгілі биологтардың 

өмірін алуға болады.  

 

Пайдаланылған әдебиеттер: 

 

1. Зайцев Г.К. Школьная валеология: Педагогические основы обеспечения здоровья 

учащихся и учителей. – 3-е изд.,  СПб.: Акцидент, 2001. –159 с. 

2. Төлеутайұлы К., Төлеутаева С.Ж. Валеология негіздері. – Қызылорда, 2004. - 214 б. 

3. Жатқанбаев Ж., Жамилова С., Атыраубаева Р. Валеология ғылымы туралы //Биология 

және салауаттану. – 2003. – № 5. - 14-17 бб. 

4. Пономарева, И.Н. Общая методика обучения биологии: Учеб. пособие для студ. пед. 

вузов / И.Н. Пономарева, В.П. Соломин, Г.Д. Сидельникова; под ред. И.Н. Пономаревой. 
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ЗАМАНАУИ ТИІМДІ ЖЫЛЫТҚЫШТАР МЕН ҚҰРЫЛЫМДАРДЫ  

ЖАСАУ МЕН ҚОЛДАНУ 

 

 

Шохан Фарух Қайратұлы 

ЖОО, Мамандығы: Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, 7М07102- 

«Органикалық заттардың химиялық технологиясы» білім  бағдарламасы 

 

Жылуөткізбейтін материалдарыдың заманауи нарығы айтарлықтай кең, мұнда 

осындай өнімдердің көптеген түрлері және маркалары келтірілген. Осы түрлерді ажырату 

маманның қолынан да келе бермейді. Кей жағдайларда  құрылысшылар нақты бір 

материалдың түріне үйренеді және басқа жаңа материалдарды байқамайды. 2000 жылдан 

бастап, қоршауыш құрылымдардағы жылу берілу кедергілерін есептеу бойынша нормативтік  

талаптар орташа есеппен 3,8 есе артқан және Финляндия, Швеция, Норвегия, Солтүстік 

Канада және басқа да солтүстік елдердегі ұқсас нормативтерге жақындады. 

Белгілі жылуөткізбейтін материал түрлерінің арасында мыналарды атауға болады: 

минералды мақта, шыны мақта, пенополиэтилен, полипропилен, пенополистирол, 

көбіктелген синтетикалық каучук және базальт. Олардың барлығы жылуөткізбейтін 

материалдардың нарығында ұсынылған. Олардың ең үздігін атау мүмкін емес. Аталған 

түрлердің әрқайсысы өзіндік артықшылықтарға ие. Мысалы, көбіктелген синтетикалық 

каучуктың көмегімен «суық объектілерді» оқшаулау ұсынылады, «ыстық объектлерді» - 

көбіктелген полиэтиленмен оқшаулау ұсынылады. 

Импортты жылытқыштар жылу өткізгіштіктің төмен коэффициентіне ие деп 

қарастырылады. МЕМСТ және ТШ бойынша жылытқыштардың жылу өткізгіштік 

көрсеткіштерін импортты фирмалардың көрсеткіштерімен салыстыру кезіндегі 

айырмашылықты жылу өткізгіштікті анықтау әдістемесіндегі ерекшеліктермен түсіндіруге 

болады. Осылайша, мысалы, Ресейде өлшем 25
0
С кезінде, шетелде 10

0
С кезінде іске 

асырылады. Осындай айырмашылық 15% дейін нәтижелердегі ауытқуға алып келуі мүмкін. 

Отандық және шетелдік тәжірибеде қолданылатын шикізаттық минералдарды талдау әлемдік 

деңгейге сәйкес келетін ұзақ мерзімді минералды мақтаны габбро-базальтті тау 

жыныстарының негізіндегі шихтадан алуға болатындығын көрсетеді. Карбонатты 

жыныстарды (әктас немесе доломит) шамалы қосу олардың қышқылдық модулін 1,7-2,5 

дейін жеткізеді. Осы шикізатты қолдану жоғары пайдаланушылық қасиеттерге (химиялық 

және суға тұрақты, температураға тұрақты), жоғары физика-механикалық және жылу 

техникалық көрсеткіштерге ие минералды талшықты және бұйымдарды алуға мүмкіндік 

береді. 

Осы құрылымдарды тұрғызу үшін ұяшықты бетоннан немесе жеңіл бетоннан тұтас 

ұсақ блоктар қолданылуы мүмкін. Мұнда қабырғалардың қалыңдығы сәйкесінше 500–600 мм 

және одан артық. Қалған аймақтарда қабатты құрылымдарды пайдалану қамтамасыз етілуі 

мүмкін. Заманауи құрылыс тәжірибесінде қабатты құрымыдардың екі түрі қолданылады. 

Тасты қабырғалардағы материалдарда (кірпіш, ұсақ блоктар) қатты байланыстар тұтас тік 

диафрагмалар түрінде орындалады. Көлденең диафрагмаларды қолдану тасты 

материалдардың аз ұзындықтарымен шектелген (кірпіш – 250 мм, бетонды блоктар – 400 мм, 

ұяшықты бетонды блоктар – 500 мм), бұл жылытқыштың едәуір өлшемдері кезінде 

қалаудағы анкеровканы қамтамасыз ете алмайды. 

Пенополистирол жылытқыш қабатта оттың таралуын болдырмау үшін онда қатты 

минерал тақталарды қолдануды ұйғару керек. Олар жанбайтын жылытқыш панельдермен 

қорғалмайтын панельдердің шеттерінің бойымен орналасуы керек. Жылу шығаларын 

төмендету үшін терезе (есік) мен жиектің арасындағы саңылауды пенополиуретанмен 

толтыру қарастырылған. 

Сыртқы қабырғалық бұйымдарды әрлеу үшін тесікті ерітінділерді және кеуекті ұсақталған 
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материалдарды (керамзит, термолит, шыны тесіктері, күйдірілген опока және т.б.) қолдану 

ұсынылады. Осындай әрлеу түрлерін қолдану тәжірибесі Новосибирск, Екатеринбург, 

Мирый (Саха, Якутия) қалаларында орын алды. Осы технологиялық тәсіл қабырғаға 

арналған тастарды және блоктарды жасау кезінде таралуы мүмкін. Бұйымдарды осы 

тәсілмен әрлеуді фракциялары 10-20 мм болатын кеуекті түйіршіктерді қалыптастыру 

кезінде қолдануға болады. Кеуекті ұсақталған материалдар ұяшықты бетондардың қалауын 

30-35 % азайтады. 

Сыртқы қабырғалардың термиялық кедергілеріне және суыққа тұрақтылығына 

қойылатын талаптардан басқа, бұйымдарды пайдалану кезінде ылғалдан қорғауға талаптар 

қойылады. Материалдың ылғалдылығын 1 % арттыру оның жылу өткізгіштігінің 5-7 % 

артуына алып келеді.  

            Әлемдік тәжірибеде құрылыстарды жылу оқшаулауда экструзионды пенополистирол 

(ЭППС) қолданылып келеді. Материал ұсақ жабық ұяшықтардан тұратын және оның бірегей 

қасиеттерін шарттайтын біртекті құрылыммен сипатталады: 

– жоғары механикалық беріктік; 

– тұрақты жылу өткізбейтін қабілеті; 

– төмен су сіңіру; 

– қартаюға тұрақтылық; 

– экологиялық тазалық. 

Материалдың(блокты пенополистирол, минералды мақта) жылуөткізбейтін қабілетіне 

су буларының диффузиясы нәтижесінде ылғалдану жән қату негативті әсер етеді. 

Осындай материалдардың қызмет ету мерзімі әдетте 8-10 жылды құрайды. ЭППС көп 

жылдық шетелдік тәжірибесі электр берілісі желісін жылуөткізбейтін ретіндегі материалдың 

жоғары тиімділігін көрсетеді. 

ЭППС тақталарын қолдану бұрынғы әдіспен салыстырғанда, құбырларды қалау 

тереңдігін азайтуға мүмкіндік береді. Бұл жағдайда, құбырларды 50 см тереңдікке ендіреді, 

бұл жер жұмыстарының көлемін қысқартады. ЭППС қолданумен құбырларды қалау кезінде 

50 – 70 % құрылыс құнын үнемдейді. 

«ПЕНОПЛЭКС» компаниясымен өндірілетін жылуөткізбейтін материалдарды 

қолдана отырып салынған ғимараттар мен құрылыстар күн сайын салынуда, ал қазіргі таңда 

маңызды объектілердің фасадтарын жылыту жалғастырылып келеді: Қазақстан 

Республикасының астанасындағы «Көркем тау» кешенің 39 үйлері. ПЕНОПЛЭКС 

жылытылған осындай объектілер күн сайын Ресейдің, Қазақстанның және ТМД елдерінің әр 

қаласында салынуда. 

Қызмет мерзімі төмен материалдарды қолданғанда, энергияны үнемдеу кезінде 

үнемделген барлық қаражат оларды алмастыру үшін жаратылуы мүмкін. Жөңдеуді 

(капиталды, ағымдағы) іске асырғанда, келесі энергия шығындарын ескеру керек: жаңа 

материалдарды өндіру, оларды жасау үшін пайдалы қазбаларды өндіру, тасымалдау, 

машиналардың және механизмдерінің жұмысы кезіндегі жанармай шығыны және т.б.. 

Осылайша, энергиялық тиімділікті арттырудың рационалды және экономикалық жөнді тәсілі 

- заманауи инженерлік энергияны үнемдейтін әдістер мен технологияларды пайдалану 

кезінде қоршауыш құрылымдардың  жылуөткізбейтін қасиеттерін арттыру бойынша 

шараларды үйлестіру болып табылады. 

Техника-экономикалық көрсеткіштерді талдау үшқабатты темірбетонды панельдердің 

артықшылығы сыртқы, ішкі және жылу өткізбейтін қабаттарының біріккен жұмысымен 

қамтамасыз етіледі. Мұнда дәстүрлі көпқабатты құрылымдармен салыстырғанда, 

материалыдң шығыны, құрылымның массасы, жасау еңбек сыйымдылығы, құны азаяды, 

сапасы мен ұзақ мерзіміділігі арта түседі. Тиімді технологияға негізделетін құрылымдық 

шешімі энергияны үнемдейтін панельдерді салу, сонымен қатар тақталар мен жабындыларды 

жасау тәжірибесінде қолданылуы мүмкін. 

Дегенмен, ҚР-ғы «Басқа материалдардан жасалған құрылымдардың қауіпсіздігіне 
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қойылатын талаптар» техникалық регламентке сәйкес (50 бап) қоршаушы құрылымдарды 

жылумен оқшаулау үшін пенополистиролдан жасалған жылуөткізбейтін бұйымдарды 

қолдануға рұқсат берілмейді. 

         Жылуөткізбейтін материалдар мен бұйымдардың өндірісінің дамуының осы сатысында 

ғимараттардың жылумен оқшаулауын жетілдіру және жылу шығаларын азайту жылу 

өткізгіштігі дәстүрлі жылу өткізгіштіктен едәуір төмен жаңа буынды вакуумдалған 

жылуөткізбейтін материалдарды жасаумен және қолданумен байланысты.  

Жылуөткізбейтін материалдарды жасау үшін шикізаттар ретінде диатомиттерді қолдану 

олардың аморфты кремнеземнен жасалғандығымен байланысты. Заттың аморфты күйінің 

негізгі түрі шыны тәріздес күйі болып табылады. Шыны талшық пен шыныдан (пеношыны, 

шыны кеуектері және т.б.) жасалған жылуөткізбейтін материалдар ұқсас материалдарға 

қарағанда, төмен жылу өткізгіштікке ие. Едәуір қосымша жылуөткізбейтін әсері диатомит 

негізіндегі панельдерді жасау кезінде вакуумдау есебінен жасалады. Панельдерді жасау 

кезіндегі вакуумдауды қолдану жылуды конвективті көшіруді нөлге әкеледі. Сондықтан 

вакуумдалған панельдерді жасау үшін диатомиттерді қолдану қазіргі уақытта ең тиімді жылу 

өткізбейтін бұйымдар және ең өзекті мәселе болып табылады. 

ҚР Батыс аймақтарында (Ақтөбе облысы) диатомиттердің едәуір қорлары бар, осыған 

байланысты Қазақстанның құрылыс индустриясы үшін ВЖП отандық технологиясын жасау 

және ендіру бойынша зерттеулерді өткізу мүмкіндігі пайда болды. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада Қазақстанда кең таралған жабайы жеміс дақылдары жайлы мектеп 

оқушыларының білім деңгейіне тиімді әсер ететін әдістерге мониторинг жасалған. Себебі 

білім беру стандартына сәйкес оқушылардың отандық флора жайлы білімін қалыптастыру 

маңызды. Осы мақсатта орта білім беретін мектеп оқушыларының білім деңгейіне олардың 

жасының, мекен ететін жеріндегі өсімдітердің алуан түрлілігінің әсері және қазігі таңда 

мектепте қолданыстағы әдістемелердің тиімділігі анықталған . Нәтижесінде жабайы жеміс 

дақылдарын әңгімелесу және көрнекілік матриалды қолдана отырып отықу тиімді екені және 

жергілікті өсімдіктерді практикада қолдана отырып оқыту  әдісінің жетілмегені туралы 

қорытындыға келдім. 
Түйін сөздер: жабайы жеміс, дақыл, оқыту, мектеп, биология, сабақ, флора, әдіс, 

иллюстрация. 

Қазақстанның жабайы жеміс дақылдарын білім беруде қолдану оқушылардың 

экологиялық мәдениетін дамытады. Жалпы білім беретін мектептердің биология курсында 

биологиялық білім мазмұнының  аймақтық компонентін енгізу мемлекеттік білім беру 

стандарының талаптарымен белгіленеді және мектеп оқушыларының республиканың әртүрлі 

өсімдіктерінің түрлерін тану және сипаттау қабілетін қалыптастыруды көздейді.  

Оқушылардың қоршаған ортамен қарым қатынасын арттырып, жабайы деміс дақылдарын 

қорғаудың маңызын түсіндірген дұрыс. Биология сабағында осы жабайы жеміс дақылдарын 

таным обьектісі ретінде қарастыру өте тиімді. Қоршаған ортаны игерту ой-пікірлердің дамуы 

мен олардың әрекетінен басталатындықтан, биологияны оқыту үрдісі іргелі әдістемелік 

заңдылыққа негізделеді, ол оқушыларда ұғымдарды қалыптастыру және дамыту болып 

табылады. Дегенмен, қазіргі кезде мектептің жаппай жұмысында оқушылардың өз бетінше 

ойлауын тежейтін дайын білімді оқушыларға жеткізуге негізделген әдістеме, сонымен қатар 

оқушылардың тікелей сенсорлық-практикалық әрекеті басым. Бүгінгі биологияны оқыту 

тәжірибесін талдау оқушылардың биологиялық түсініктерді игеруінде, ақыл-ой және 

практикалық дағдыларды меңгеруде  кемшіліктердің қалыптасқанын көрсетеді. Бірқатар 

дереккөздер оқушылардың биологиялық дайындық дәрежесінің төмендегені туралы айтуда. 

Бұл мәлімдемеге көз жеткізу мақсатында бірнеше жұмыстарға мониторинг жүргілізген 

болатын.  Талқылауға мектепте жүргізілген сабақтар мен зерттеу жұмыстары алынды. 

Көптеген жұмыстардың әдісі ретінде әңгімелесу және тест, жобалық жұмыстар, көрнекілік 

әдістер алынған. Барлық қарастырылған жұмыстарда білімдері бағаланған оқушылардың 

саны 200 ден асады. Жалпы зерттеу обьектілеріне 8-15 жас аралығындағы оқушылар жатады.    

Нәтижесінде оқушылардың 10-11 жас аралығындағы бөлігі жақсы көрсеткіштер көрсететіні 

анықталды, бұл жастағы оқушылар жалпы көлемнің 45% құрайды.  15 жастағы 

оқушылардың білім деңгейі алдыңғыларға қарағанда төмен.  

Мониторнг жасалған бірнеше сабақ « Қазақстан флорасы » және « Жабайы жеміс 

дақылдарын сақтау » тақырыптары бойынша өткізілген, олардың мақсаттары бүгінгі күні 

Қазақстанда өсетін жеміс дақылдарын зерттеу басты міндет болды . мекеме мен жас топтары 

ерекшелігіне байланысты ерекшеленді . Әрбір оқу орнында қолданбалы оқыту әдістерінің 

күрделілігі (дәстүрлі және заманауи әдістердің үйлесімі) болды. 
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Қазіргі педагогикадағы оқыту әдістері өзінің алуан түрлілігіне толы, олардың 

көпшілігі қазірдің өзінде көптеген пәндер бойынша оқыту саласында берік орныққан, 

кейбіреулері енді ғана белсенді түрде қолданысқа енген. Оқыту әдістері мұғалім мен 

оқушылардың мақсатты іс-әрекетінің өзара байланысты тәсілдері ретінде қарастырылады. 

Оқыту әдістері деп мұғалім мен оқушылардың өзара әрекеттесу тәсілдерінің бірізді және 

өзіне тән дидактикалық мақсатқа жетуге бағытталған сабақтасуын білдіреді. Оқытудың 

барлық әдістері қандай да бір түпкілікті мақсатқа бағытталған – мысалы, пән бойынша 

білімді дамытуға, сонымен қатар әдістемеге оқытудың көзделген құралдары мен іс-әрекеттер 

жүйесі де кіреді. 

Соның ішінде жабайы жемістер жайлы білім беру оқыту әдістерінің әртүрлі 

комбинациясын қамтған, ондағы әдістердің бірыңғай классификациясы жоқ. Көбінесе мектеп 

жасына дейінгі балалар мен кіші жастағы мектеп оқушыларын экологиялық тәрбиелеуде 

әдістердің келесі классификациясы (көрнекі, сөздік, практикалық) кеңінен қолданылған. 

Баланың игеретін және үйренуі тиіс объектілері, табиғи процестері баланың қоршаған әлемді 

жан-жақты тануы үшін әртүрлі әдістерді қолдануды талап еткен. 

Осылайша , жабайы жеміс дақылдары туралы білімнің жоғары деңгейіне жету үшін 

әртүрлі әдістер жүйесі қажет екені анықталды. Әдістердің күрделілігі барлық жас топтарын 

оқытуда қолданылуы керек. Қазіргі уақытта әдістердің екі негізгі тобы бар: дәстүрлі және 

заманауи, бірақ көптеген зерттеушілер аралас әдісті тиімді деп санайды (заманауи және 

уақытпен тексерілген - классикалық әдістерді пайдалану). 

Оқытудың дәстүрлі әдістерінің бір мақсаты бар: ол жоғары нәтижеге жету үшін 

оқушыларға жаңа білімді беру және оларға өзекті ақпаратты жеткізу. Білім беру сәтті болуы 

үшін оқушының ассоциативті қабілеті жақсы дамыған болуы керек, өйткені білім дайын 

түрде беріледі. Мұндай әдістердің негізіне мұғалім тарапынан әңгімелеудің, сұраудың 

немесе көрсетудің және оқушының белсенді әрекеттерінің әртүрлі формаларын қамтитын 

ақпараттық-көрнекілік әрекет жатады. Оқытудың классикалық әдістері сан ғасырлар бойы 

қолданылып, қазіргі педагогикалық тәжірибеде бар, бірақ олардың бірқатар кемшіліктері 

бар, оның негізгісі – оқушылардың дайын білімді жаттауы. Ақпараттық-көрнекілік білім 

беру дамытпайтыны анықталды. Дәстүрлі (классикалық) әдістер, кемшіліктеріне қарамастан, 

ондаған жылдар бойы қолданылып келеді және қазіргі заманғы оқу процесінде қолданылуда, 

дәстүрлі әдістер сенімділігінің арқасында білім беру саласында ұзақ уақыт бойы қолданыс 

табады. Оқытудың дәстүрлі әдістеріне: лекция, әңгіме, түсіндіру, әңгімелесу, тәрбиелік 

пікірталас, кітаппен жұмыс, демонстрация, жаттығулар, бірлесе оқыту, зертханалық жұмыс, 

тәжірибе және өзіндік жұмыстар жатады. Олардың барлығы қазіргі педагогикалық 

тәжірибеде қолданылады. Мысал ретінде жабайы жеміс дақылдарын оқытуға бағытталған 

сабақтарда қолданылған оқыту әдістері қарастырылған болатын. 

Әңгіме – оқу ақпаратын баяндау түрінде ауызша талқылау. Бұл әдісті мұғалімдер 

білім берудің барлық кезеңдерінде белсенді қолданады, тек әңгіменің сипаты, көлемі және 

ұзақтығы өзгереді. Әңгіме түсінікті және қолжетімді тілде берілуі, нақты мақсаты, баяндау 

логикасы және эмоционалды бояуы болуы керек. 

Әңгімелеу әдісі орта жастағы мектеп оқушыларымен сабақта белсенді түрде 

қолданылды. Сабақ барысында оқушылардың ақпаратты толық қабылдайтыны, оқуға 

қарағанда осы әдіспен ақпаратты көбірек есте сақтайтыны анықталды. Студенттер әңгіме 

түріндегі сөздерді баяндау түрінде белсендірек қабылдайды, өйткені мұнда оларға түсінікті 

тіл формаларына ауысуға болады. Әңгіме арқылы балаларға жергілікті жабайы жеміс 

дақылдары туралы мағлұмат беріліп , орманды қорғау шаралары, қала ландшафтарында 

кездесетін өсімдіктер туралы айтылды. Осылайша, балалардың жабайы жеміс дақылдарын 

тану дағдылары қалыптасты . 

Сондай-ақ тәжірибеде әңгімелесу әдісі жиі қолданылды, сұрақтар диалог арқылы 

қойылды, егер жауаптар толығымен дұрыс болмаса, рефлексия басқа бағытқа бағытталды, 

сол арқылы әңгіме бақылау-түзету формасына көшті. Әңгімелесу әдісі арқылы балалардың 

Қазақстандағы жабайы жеміс дақылдарының көп таралған түрлерімен жақсы таныс екендігі 
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анықталды . Әңгімелесу арқылы балалардың қандай өсімдіктермен таныс екенін, балалардың 

бойында қай өсімдіктер жайлы керекті білім деңгейін қалыптастыру үшін олардың 

қайсысына көңіл бөлу керектігін анықтауға мүмкіндік туды. 

Балаларға өсімдіктер мен олардың ерекшеліктері туралы қызықты фактілерді көрсету 

үшін бейнеролик әдісі де қолданылған. Әр сабақтың соңында балаларға бейнеролик 

көрсетілген . Көрсетілім соңында балалар одан алған білімдерін айтып отқан. Жақсы 

көрсеткіштерге қарағанда бейнероликтердің пайдасы зор. Болашақта сабақтарды 

бейнероликтер түрінде өткізу мүмкіндігін қарастырған жөн, өйткені осылайша балалар 

мұқият болады және материалды қабылдау оңайырақ болады. 

Жалпы, демонстрациялық әдіс барлық қарастырылған жұмыстарда өзінің тиімділігін 

көрсеткен. Оқушылар қажетті материалды әлдеқайда жылдам және жақсы есте сақтаған, 

өйткені сабақтар иллюстрациялық суреттермен бекітілгенде жақсы нәтижелер алынған.  

Презентация немесе берілген тақырып бойынша бейнеролик қолдануға болады. 

Оқушылардың барлық жас топтары, егер сабақ презентация немесе басқа көрнекі 

материалмен сүйемелденсе, материалды есте сақтау әлдеқайда жеңіл екені дәлелденді. 

Балалармен жұмыс істегенде, бұл әсіресе маңызды, өйткені. Олардың назарын аудару және 

материалды түсіндіру қажет және презентация бұған белсенді түрде ықпал етеді. 

Тағы бір қолданылған әдістердің бірі өзіндік жұмыс – жаңа білімді түсіну және есте 

сақтау мақсатында оқушылардың теориялық материалды өз бетінше оқуы арқылы білім, 

тәжірибе, дағды алуға бағытталған оқыту әдісі қолданылды. Өзіндік жұмыс кез келген 

әрекеттерді, әдістерді қолданудан тұруы мүмкін, сонымен қатар презентациялар мен 

бейнероликтерді қарау арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. 

Сабақтар барысында өздігінен білім алуға бағытталған бейнероликтер көрсетіліп, 

содан кейін материалды меңгеру дәрежесі бағаланды. Өзіндік жұмыс ретінде балаларға 

жабайы жеміс дақылдарын қорғаудың жоспарын құру, олардың қаншалықты маңызды 

екендігі және оған адам қалай әсер етуі мүмкін екендігі туралы тапсырмаларды орындау 

ұсынылған. Өзіндік жұмысқа берілген тапсырмалардың мақсаты табиғаттың адамзатқа 

пайдалы не беретінін түсіну, балалар өз нұсқаларын жазып, кейін бірін-бірі толықтырған. 

Осындай тапсырмаларды орындаудың арқасында балалардың Қазақстанның жабайы жеміс 

дақылдарына деген дұрыс қарым-қатынасы қалыптасты. Оқушылар тапсырманы өз бетімен 

орындаса, материалды әлдеқайда тиімді меңгеретінін айта кеткен жөн. 

Жоғарыда сипатталған әдістердің барлығы оқу орындарында, білім берудің әртүрлі 

деңгейлерінде қолданылады, олардың әрқайсысы белгілі бір дәрежеде өзінің тиімділігін 

дәлелдеді. Білім беру саласы үнемі даму үстінде, оқыту үдерісін жеңілдететін жаңа 

инновациялық оқыту әдістері пайда болды, бірақ дәстүрлі әдістер уақыт сынағы арқылы 

өзінің тиімділігін дәлелдеді. 

Қорытынды 

Әдеби дереккөздерді зерттеу барысында көптеген ғалымдар жабайы жеміс -жидек 

дақылдарын жалпы мәдениеттің құрамдас бөлігі деп санайтыны анықталды. Жабайы жеміс 

дақылының мәнін адам өмірінің алғашқы кезеңдерінде құндылықтарды сіңіру арқылы үлкен 

табыспен қалыптасатын дамыған сананың бірлігі ретінде қарастыруға болады. Туған елдің 

флорасын зерттеудің басым міндеттеріне байланысты еліміздің әрбір азаматына өзекті 

мәселелер туралы ақпаратты жеткізу өте қажет. 

Сабақтардың нәтижелері бойынша ұсынылған материалдың деңгейі жас 

ерекшеліктеріне сәйкес келеді және күрделі болуы мүмкін деген қорытынды жасауға болады, 

әртүрлі тереңдетілген блоктарды қосу нұсқасын қарастыруға болады. 

Зерттеу аяқталғаннан кейін әртүрлі топтардағы балалардың жабайы жеміс дақылдары 

бойынша білім деңгейі айтарлықтай өзгеретіні анықталды. Бұл өз кезегінде осы білімнің 

маңыздылығын көрсетеді. 

Сабақтарды өткізу кезінде оқытудың, тәрбиелеудің және практиканың әртүрлі 

әдістерін біріктіру қажет. 
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Осыны ескере отырып, менің ойымша, әсіресе экскурсияларға, табиғаттағы 

бақылауларға, биологиялық объектілермен тәжірибелерге, практикалық жаттығуларға және 

т.б. оқушыларды баулу керек. Бұл жағдайда биологияны оқу процесін тірі объектілермен 

қамтамасыз ету және оларды қазіргі мектеп жағдайында пайдалану технологиясын жасау 

мәселесі ерекше өзекті болып табылатыны анық. Осы орайда жаһандық маңызы бар 

Қазақсанның жабайы жеміс дақылдарына назар аударған жөн. Егер келер ұрпаққа тиісті 

дәрежеде білім берілетін болса, олардың ой өрістері кеңейіп, қоршаған ортаған деген дұрыс 

қарым қатынасы қалыптасады.  
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Түйін 

Мақалада, ғылыми зерттеудің әдістері қарастырылған . Ғылыми танымның білім 

алушылардың ойлау жүйесін шыңдау арқылы , шығармашылық қабілетін дамытуын, пәнге 

деген қызығуы артып, өзін-өзі тексеруге, білімін жан-жақты толықтыруға көмектесетіні 

сипатталады. Білім алушыға білімді  саналы жеңіл меңгеруді  және алған білімдерін 

практикада қолдану іскерліктерін шыңдау мақсатында арнайы үлгілер  мен әдістері 

құралдары ұсынылған. Қазіргі ғылым мен білім бірдей дамыған егеменді еліміздегі  білім 

беру технологиясының жаңа сындарын іздеу арқылы оны жас ұрпаққа үйрету, оқыту бұл 

тақырыптың өзектілігі болып табылады.  

            Кілт сөздер: ғылыми таным, әдістеме, парадигма, модельдеу, эмпирика, теория,  

принцип, процесс, аналогия , модельдеу 

    Еліміздің экономикасы мен әлеуметтік даму жолында тұрған асқарлы міндеттерді 

шешу тәжірибеге ғылыми амалдарды кеңінен енгізу талап етеді. Бұл ретте ғылымның өзі де 

жедел дамып, қарқыны артады. Соңғы уақыттарда елімізде ғылыми мамандарды 

дайындаудың жаңа нұсқасы ендіріліп, объективті және субъективті жағдайларға қарамастан 

педагогика ғылымында жаңашылдық үдерістер орын алуда. Қазіргі қоғам - бұл тез өзгеретін 

күрделі жүйе жаңа технологиялар әлемінде пайда болатын және барлығын қамтитын 

көптеген маңызды сын-қатерлер ақпарат. Бұл мәселелерді тиімді тәсілдер арқылы ғана 

шешуге болады, білім беруді қоса алғанда, қоғамның барлық салаларының ұйымдары. 

Мектепке қойылған әлеуметтік тапсырыс, оның түлектері жаңа жағдайларға бейімделе алуы, 

өзінің кәсіби қызметі және күнделікті қызметі үшін қажетті білім мен жұмысты өз бетінше 

жоспарлау және бақылау, іздеуді жүзеге асыру және оны сыни тұрғыдан бағалау, оның іс-

әрекетінің нәтижелері мен салдарын болжау қабылданатын шешімдер. Мектептегі білім 

берудің барлық салалары білім беруді қалыптастыруға өз үлесін қосады. 

   «Ғылыми зерттеу» терминінің энциклопедиялық анықтамасы - бұл 

шығармашылық және өте жеке процесс, ол ең ұсақ бөлшектерге толық назар аударуды және 

назар аударуды қажет етеді. Дегенмен, зерттеу жұмыстары әрдайым дайын материалды 

біртұтас және қабылдауға ыңғайлы пішінге келтіруге мүмкіндік беретін белгілі бір 

ережелерге сәйкес жүргізілуі керек. Сондықтан зерттеу әдістері үлкен маңызға ие.  

    Ғылыми әдістің жалпы теориясының қалыптасуы ғылым мен философияда 

қолданылатын танымдық әдістерді, әдістер мен құралдарды әзірлеу және жалпылау 

қажеттілігімен байланысты болды. Бастапқыда әдіснаманың мәселелері философия аясында 

тұжырымдалды: Ф.Бэконның индуктивті әдісі, Сократ пен Платонның диалектикалық әдісі, 

Р. Декарттың рационалистік әдісі, К.Маркс пен Г.Гегельдің диалектикалық әдісі, и. Фихтенің 

антитетикалық әдісі, Э. Гуссерлдің феноменологиялық әдісі және т. б. Бүгінгі таңда әдістеме 

әлі де бірқатар философиялық пәндермен тығыз байланысты, атап айтқанда: гносеологиямен 

(таным теориясы), эпистемологиямен (ғылыми таным теориясы), диалектикамен (даму 

теориясы) және т. б. – сонымен қатар білімнің логикалық құрылымын зерттейтін (оның 

ішінде ғылыми), оның формальды құрылымын талдайтын формальды логикамен өзара 

әрекеттеседі сөздердің нақты мазмұнынан алшақтату процесінде таңбалар мен формулалар 

тіліндегі байланыстар.[5] 
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  Зерттеу құралдарына түрлі процедуралар, әдістер, тәсілдер, методикалар, жүйелер мен 

методологиялар кіреді. Бұл  түсініктер төмендегі логикалық қатарды құрайды. Ал әдіс 

дегеніміз - зерттеу барысында белгілі бір қорытынды алуға бағытталған, бір немесе бірнеше 

метематикалық, немесе логикалық операциялардың теорияға немесе практикаға негізделген 

түрі. Процедура – белгілі бір операциялар жиынтығының орындалуын қамтамасыз ететін іс-

әрекеттердің жиынтығы. Тәсіл – күрделі әдіс болып табылады,  ол зерттеу 

барысындағы  бірнеше нысаналы әдістердің жиынтығы. Методика – бір немесе бірнеше 

әдістер жиынтығына негізделген зерттеу жолдары, немесе олардың жиынтығына негізделген 

әдістер. Методология - зерттеу әдістері, жүйелері мен методтары жөніндегі білімнің 

жиынтығы. Жүйе – күрделі құбылыстар мен процестерді зерттеу үшін қажетті техникалық 

құралдар мен методикалардың жиынтығы.[1] 

    Әдістерді өздігінен де, саналы түрде де қолдануға болады. Логикалық тұрғыдан 

алғанда, бұл олардың шекаралары мен мүмкіндіктерін түсінуге негізделген ғылыми әдістерді 

саналы ғана емес, сонымен бірге шебер, барабар қолданудың арқасында ғылыми білім 

тиімдірек және ұтымды болады. Бұл әдіс зерттеушіні тәртіпке келтіреді, шындықты іздеу 

процесін ұйымдастырады, күш пен уақытты үнемдеуге ықпал етеді (егер ол мақсатқа сай 

болса), шындыққа апаратын жолды қысқартады. "Шынайы әдіс"деген тіркесті жиі естисіз. 

Алайда, ақиқат дегеніміз-объект туралы білімнің объектінің өзіне сәйкестігі, сондықтан әдіс 

туралы білім де шынайы немесе жалған болуы мүмкін. Сонымен қатар, әдістің өзі іс-әрекет 

алгоритмі ретінде дұрыс немесе жалған бола алмайды; ол жеткілікті (танымдық мақсаттарға 

сәйкес) немесе жеткіліксіз. 

  Ғылыми танымның әдістері жалпы деңгейлеріне, ғылыми зерттелу үрдісіне, 

қолданылу ауқымының кеңдігіне қарай бірнеше топқа бөлінеді. Оларға: жалпылама 

(философиялық), жеке,және жалпы ғылыми әдістерге бөлінеді.[4] Жеке әдістер нақты 

зерттеулердің тар шеңберінде қолданылады және зерттелетін объектілердің сапалық 

ерекшеліктерімен тығыз байланыста болады. Пәндік бағдарына қарай зерттелу үдерісіне: 

физикалық, биологиялық, әлеуметтік әдістері қолданылады. Мысалы, химиядағы 

валенттілікті табу, социологиядағы анкета жүргізу әдістері сияқты. Зерттелетін объекті мен 

оны зерттеу арасындағы тәуелділікті ескере отырып, зерттеуші объект пен әдістің 

сәйкестілігін қадағалау керек. Жалпы ғылыми әдістер ғылыми зерттеулер аясында кең 

қолданылады. Ғылыми таным эмпириялық және теориялық деңгейлерге бөлінеді. Жалпы 

ғылыми әдістердің кейбірі тек эмпириялық деңгейде (бақылау, эксперимент, өлшеу), 

басқалары тек теориялық деңгейде (идеалдау, формалау), тағы бірқатары эмпириялық және 

теориялық деңгейде (модельдеу) қолданылады. 

Танымның сондай-ақ жалпы логикалық әдістері бар. Оларға: ''анализ'', ''синтез'', 

''индукция'', ''дедукция'',  жатады.1) анализ – объектіні бірнеше құрамдас бөліктерге бөліп 

алып, оларды жеке зерттеу. Ондай бөліктер ретінде объектінің белгілі бір заттық элементтері 

немесе оның қасиеттері, белгілері, қатынастары алынуы мүмкін. Объектінің өзін ұстау 

заңдарын айқындау үшін алдын ала оның маңызды және екінші қатардағы белгілерін 

ажыратып алу керек. Олардың жалпы объект құрылымы мен ұстанымында алатын орнын 

айқындау керек. Объектіні тұтастық ретінде тану оның құрамдас бөліктерін зерттеумен 

шектелуге болмайды. Таным үдерісінде олардың арасындағы объективтік мәнді 

байланыстарды ашу, оларды жинақтап, бірлікте қарастыру қажет. Таным үдерісіндегі осы 

екінші кезенді жүзеге асыру — объектінің жеке құрамдас бөліктерін зерттеуден оның 

біртұтас байланысқан жағдайын зерттеуге көшуге, анализ әдісін өзге әдіспен, яғни синтезбен 

алмастыруға байланысты жан-жақты зерттеу мақсатында бүтін бір затты құрамдас 

бөліктерге (жақтарына, белгілеріне, қасиеттеріне және т.б) бөлу; 

2) синтез – заттың құрамдас бөліктерін біртұтас затқа біріктіру; кезінде объектінің анализ 

жасау кезінде ажыратылып тасталған құрамдас бөліктері қайтадан біріктіріледі. Бүл жерде 

синтездеу деп элементтерді біртұтас жүйеге қарапайым механикалық түрде біріктіру деп 

түсінбеу керек. Шындығында, ол тұтас жүйедегі өр элементтің орны мен рөлін анықтайды, 
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олардың өзара байланыстарын белгілейді. Демек, біздің көз алдымызда зерттелетін 

объектінің нағыз диалектикалық бірлігін көрсетіп береді. 

3)индукция – жеке қорытулар негізінде жалпы тұжырым жасауға мүмкіндік беретін 

зертеу мен талқылау әдісі; ойдың жалқыдан жалпыға қарай бағытталуын, дедукция кері 

бағытта, ойдың жалпыдан жалқыға қарай бағытталуын сипаттайды. Біздің ой қорытуымызда 

индукция жиі көрініс береді. "Барлық адам өледі. Юлий Цезарь — адам. Демек, Юлий 

Цезарьдің де өлетіні белгілі". Жалпы жағдайды біле тұра, таным субъектісі оны сол 

сипаттағы құбылыстардың бәріне ауыстырады. Бұған дейін мұндай объектілер ұзақ 

индуктивті тану жолынан өткендіктен, сол білімдердің нәтижесінде жеке зерттеу логикалық 

қорытуға ұласады. 

4)дедукция – жалпы тұжырымнан жеке тұжырым жасауға мүмкіндік беретін 

талқылау әдісі. Индуктивтік әдіспен алынған ақиқат үнемі толық бола бермейді, сондықтан 

ол дедуктивтік әдіспен дәйектелуі керек. Екінші жағынан, дедукция үнемі индуктивтік 

жолмен алынған нәтижелерді пайдалануы керек.  

4)абстракциялау - зерттеліп отырған құбылыстың қажетті емес қасиеттері мен 

қарым-қатынастарынан зерттеуге керек қасиеттері мен қарым-қатынастарын бөліп алу; 

5) жалпылау – объектілердің жалпы белгілері мен қасиеттерін анықтауға мүмкіндік 

беретін ойлау әдісі; 

7)аналогия – объектілердің бірдей белгілерінің ұқсастығы негізінде олардың 

ұқсастығы туралы айтуға үмкіндік беретін таным әдісі,  басқаша айтқанда, аналогия - 

ғылымның бір саласындағы қатынастардың, оның  екінші саласына транспозициялануы, 

мысалға: тарихи аналогия, кеңістіктік аналогия және т.б 

  Ғылыми зерттеудің теориялық деңгейінде эксперимент жүргізілмейді. Бұл кезде 

табиғатта болатын құбылыс сипатталады. Мысалы, ауа-райы жағдайларына 

байланысты өсімдіктердің өсіп-жетілуін, фенологиялық кезеңдерден өтуін, аязға төзімділігін, 

қуаңшылыққа төзімділігін және т.б. жай ғана бақылау. Бұндай бақылаулар нәтижесі 

бойынша қорытынды шығарып, өндіріске тиімді ұсыныс жасауға болады. Бұл жерде 

ойлаудың пікір және ой түю сияқты формалары қолданылады. Пікір – құбылыстың, үрдістің 

бар немесе болмайтынын айқындайтын ойлау формасы. Пікір дұрыс немесе бұрыс болуы 

мүмкін. Ой түю – бір немесе өзара байланысты бірнеше пікірлерден жаңа білім шығару. 

Мысалы, жүгерінің жаңа буданының дән сапасы аудандастырылған сорт деңгейінде екені 

белгілі делік. Бұдан жаңа буданның сапасы, оның ауруларға, зиянкестерге және басқа да орта 

жағдайларына төзімділігі аудандастырылған сорт деңгейінде болады деп ой түюге болады. 

Зерттеулердің теориялық деңгейіндегі ғылыми әдістерге төмендегілер жатқызылады: 

1) формаландыру - зерттеліп отырған шынайы процестердің мағынасын ашатын 

абстрактылы-математикалық модельдер құру;   

2) аксиомаландыру – дәлелдеуді керек етпейтін аксиомалар, яғни дәлелдеуді қажет 

етпейтін тұжырымдардың негізінде теория құру;  

3)гипотетикалық-дедуктивтік әдіс–нәтижесінде эмпирикалық фактілер 

тұжырымдалатын бір-бірімен, дедуктивті байланыста болатын гипотезалардың жүйесін 

жасау. 

    Эмпириялық танымның бастау алатын әдісі — бақылау. Ол айналадағы нағыздық 

объектілері туралы бірқатар алғашқы ақпараттар алуға мүмкіндік береді. Бақылау белсенді 

танымдық үдеріске жатады және нәрсе мен сыртқы дүние құбылыстарының сезімдік 

(көбінесе көру) бейнеленуі болып табылады. Бұл әдісті қолданған кезде танушы адам белгілі 

бір тану мақсатына сүйенеді. Әдетте, ойша әрекет бағдарламасын жоспарлайды және 

алынған айғақтарға, демек, реалдылық туралы білімдерге сәйкес келетін түсінік береді. 

Бақылау үдерісінде зерттеуші салыстыру және өлшеу операцияларын қолданады. Зерттеуші 

объектіні белгілі бір белгісі бойынша салыстырады, сонан кейін оны өлшейді. Өлшеу 

барысында субъективтілікті мейлінше азайтады. Ал өлшеу кезінде өлшеу құралдарын 

қолдану зерттеушіні физикалық үдерістерді тіркеудің; сезім органдары сияқты сенімсіз 

құралдарынан бас тартқызады. Эмпирикалық әдістерге төмендегілер жатқызылған:  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://emirsaba.org/mektep-jasindafi-balalar-men-jasospirimderdi-osip-jetiluin-min.html
https://emirsaba.org/emtihan-sratarini-jauaptari-50-osimdikterdi-suia-tozimdiligi.html
https://emirsaba.org/zatti-bilisti-atin-bildirip-kim-ne-degen-sraa-jauap.html
https://emirsaba.org/merzimi-10-e-sinip-bilim-alushi.html
https://www.wiki.kk-kz.nina.az/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://www.wiki.kk-kz.nina.az/%D0%91%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%83.html
https://www.wiki.kk-kz.nina.az/w/index.php?title=%D0%97%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%83%D1%88%D1%96&action=edit&redlink=1
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1) бақылау – объективті шынайылықты арнайы түрде қабылдау; 2) суреттеу – 

объектілер туралы мәліметті табиғи және жасанды тілдің көмегімен бекіту;  3) өлшеу - 

объектілерді ұқсас қасиеттері немесе белгілері бойынша салыстыру; 4) тәжірибе жасау– 

құбылыс қайталанған кезде қажетті жағдайлар қайталакғанына байланыстыөзгерістерді 

арнаулы дайындалған орындар арқылы бақылау. Эмпириялық танымның бұдан да күрделі 

әдісі тәжірибе болып табылады. Тәжірибе деп объектінің өзіне сай қасиеттерін айқындау 

зерттеушінің оған жасанды жағдайлар жасау жолымен әсер етуін айтамыз. Мұндай жағдайда 

зерттеуші алдын ала объектінің белгісіз (жасырын) сипаттарын ашу үшін, оның өту 

жағдайларын өзгерте отырып, табиғи үдеріс барысына енеді. 

  Модельдеу әдісі – бұл  әдістің ерекшелігі: эмпирикалық та теориялық та әдісте 

қолданылады. Модель" дегенде, әдетте, біздің ойымызға адам арнайы жасамақшы болған 

белгілі бір шынайы нәрсенің немесе жүйенің, құрылғының, шығарманың, сипаттаманың 

кішірейтілген үлгісі келеді. Модель арқылы, қолмен ұстап, көзбен көруге болмайтын зерттеу 

объектісі туралы қалыпты жағдайда киын немесе мүмкін болмайтын білім алуға болады. 

Ғылымның түрлі салаларында таным үдерісінде әр түрлі модельдер қолданылады. Оларды 

екі топқа бөліп қарастыру керек: біріншісі—заттай немесе материалдық 

модельдер, екіншісі — логикалық немесе идеалдық модельдер. Заттай модельдер көрнекі 

формада зерттеу объектісінің материалдық қалпын көрсетеді. Олар күрделі техникалық 

жүйелерді, қымбат тұратын агрегаттарды сынақтан өткізгенде қолданылады. 

Модельмен эксперимент жасау арзанға түседі әрі ыңғайлы.[3] 

  Жоғарыда айтылып өткен әдістердің немесе тәсілдің ешқайсысы да, дара 

түрде  зерттеудің  негізіділігін, дәлділігі мен дәйектілігін қажетті деңгейде қамтамасыз ете 

алмайды. Сол себепті зерттеуде жоғары нәтижеге жету үшін олардың бірнеше түрінің 

жиынтығын пайдалану ғана тиімді бола алады. 

  Қорытындылай келе, ғылыми таным білімді нақтылауда теория мен тәжірибе 

арасындағы байланысты жүзеге асырудың маңызды әдістерін құрайды. Шынайы көрсетілген 

тәжірибенің көмегімен білім алушының дүниетанымын кеңейтуге, әр түрлі тәжірибелік 

дағдыларды алуға болады. Әрбір адамның ойлау қабілетінің деңгейі әртүрлі, сол себепті 

барлық адамдардың жетістікке жетуге деген мүмкіндіктерін теңестіру үшін белгілі бір құрал 

керек. Ғылыми әдіс осындай құрал болып табылады. Сондай – ақ, әдіс адамдардың 

мүмкіндіктерін теңестіріп қана қоймай, олардың іс - әрекетін біркелкі жасап, ғылыми 

зерттеулердің ұқсас нәтижесін алуға ықпал етеді. 
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ЖОО ОҚЫТУ ҮРДІСІНДЕ БИОЛОГИЯЛЫҚ МОДЕЛЬДЕУДІ ҚОЛДАНУДЫҢ 

ТӘСІЛДЕРІ 

 

 

Рақымжан Көркем Мұхтарқызы, магистрант 

Бекетова Айгүл Қайырбековна, PhD, аға оқытушы 

Абай атындағы Қазақ Ұлттық Университеті 

Алматы қаласы, Қазақстан 

 

     Аннотация: Қазіргі қоғам болашақ мамандарды даярлаудың жаңа тәсілдерін талап етеді, 

яғни білім беру жүйесі қоғамның қажеттіліктерін ескеріп, жоғары оқу орнында 

қолданылатын оқыту әдістерін өзгертуі керек. Бүгінгі таңда қазақстандық білім беруді 

модернизациялаудың жаңа жолдарын іздеу нәтижесінде кеңінен таралған құзыретті тәсіл 

бірінші орынға шығады.  Аталмыш мақалада  биология саласындағы осындай интегративті 

идеалды модельдерді құру туралы, сонымен қатар мотивацияның өзегі бола отырып, 

физиологиялық процестер мен биологияны зерттеуге ішкі қызығушылық тудыратын 

жағымды сенсорлық және интеллектуалдық эмоцияларды белсендіру жайлы жазылған.  

Кілт сөздер: студент, модельдеу, биология ғылымы, жаратылыстану, білім беру.  

   Жаратылыстану ғылымдарының ішінде биология материя қозғалысының ең жоғары 

ұйымдасқан түрін зерттейді, оған оның генетикалық көмекшілері – қозғалыстың 

физикалық және химиялық формалары кіреді. Биологиялық объектілер мен 

құбылыстардың мәнін түсіну физикалық және химиялық құбылыстардың негізінде ғана 

мүмкін болады деген қорытынды шығады. Бұл заңдылық биологиялық объектілердің 

кешенді ұйымдастырылуын көрсетеді және тәжірибелік, теориялық зерттеулерге қатысты 

да қазіргі биология ғылымының даму стратегиясын және осында қолданылатын әдістерді 

анықтайды. 

Материалдық дүниенің объектілері мен құбылыстарын зерттеудің тиімді әдістерінің 

бірі жүйелік тәсілдің әдіснамасы негізінде оның принциптерін нақтылайтын және сонымен 

бірге объективті шындықты танудың ең маңызды жалпы ғылыми әдістемесіне айналатын 

модельдеу болып табылады. 

Таным әдісі ретінде модельдеудің артықшылығы, ең алдымен, модельдердің сол 

немесе басқа нысандағы зерттелетін объектілер мен құбылыстардың бар (немесе 

болжанатын) іргелі байланыстарын нақты «ерекшелеуінде». Бұл оларды өмірде нәтижелі 

ететіндігінде көрінеді. Ғылыми зерттеулердегі материалдық жүйелердің ұйымдастырылуы 

мен қызмет етуінің заңдылықтары мен принциптерін білу және оқу процесінде танылатын 

материалдың мәнін түсіну үшін өте ыңғайлы және тиімді.  Бұл әдістің үлкен 

мүмкіндіктерін атақты психолог Л.М. Фридман: «Модельдеу – ғылыми танымның ең 

маңызды әдісі. Модельдеу әдісін кез келген ғылым нақты құбылыстар мен процестерді 

ғылыми зерттеудің барлық кезеңдерінде қолданады. Ол орасан зор эвристикалық күшке 

ие, өйткені оның көмегімен кешенді зерттеуді қарапайымға дейін қысқартуға болады, 

көрінбейтінді көрінетін етіп, сезілмейтінді сезініп, яғни кез келген күрделі нысанды 

мұқият және жан-жақты зерттеу үшін қолжетімді етеді» [1]. 

Ғылымнан кейін модельдеу білім беру саласында, оның ішінде биологияда да 

қолданыла бастады. Дегенмен, көп жылдық зерттеулер нәтижесіне сүйенсек, 

студенттердің, тіпті биология ғылымын оқитын студенттердің де модель және модельдеу 

туралы түсініктері шектеулі екенін айқын көрсетті. Мұның басты себебі, жоғары оқу 

орыны оқытушыларының көпшілігі әдістемелік мәдениетінің тиісті деңгейде болмауында, 

соның салдарынан жалпы танымның жалпылама әдістеріне де, оның ішінде модельдеуге 

де өте аз көңіл бөлетіндігінде болса керек. Психологиялық зерттеулердің нәтижелері 

студенттердің модельдеуді танымның жалпы ғылыми әдістемесі ретінде меңгеруі олардың 
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әдістемелік аппаратын байытып, танымдық іс-әрекетін мазмұнды және өнімді етіп, 

нәтижесінде қазіргі ғылымға сәйкес келетін дүниетанымының қалыптасуын қамтамасыз 

ететінін көрсетеді. 

Бұл пікірді М.Ю.Королев «...оқытушылар сабақ беру уақытының шектеулі болуына 

байланысты танымның жалпылама ғылыми әдістеріне өте аз көңіл бөледі, бұл ғылыми 

дүниетаным мен теориялық ойлауды қалыптастыру мүмкіндіктерін айтарлықтай 

тарылтады» деген тұжырымға келді. «Педагогикалық жоғары оқу орындарында 

жаратылыстану-ғылыми пәндерді оқытудың тиімділігін арттыру, студенттерді арнайы 

және кәсіптік даярлауда модельдеу әдісін жүйелі, мақсатты түрде оқытумен тікелей 

байланысты, содан кейін осы әдісті оқу сабақтарының барлық түрлерінде белсенді түрде 

қолдану арқылы студенттерде қоршаған әлемге тұтас көзқарасты қалыптастыру оқытудың 

негізгі мақсаты болып табылады».[2] 

Университетте биологияны оқу кезінде танымдық мақсатта биология  ғылымының 

немесе басқа саламен әзірленген модельдер (таңбалар) пайдаланылады: биохимия, 

цитология, генетика, эмбриология және т.б. Мұндай модельдер оқулықтардың 

мұқабаларында да, биология пәнінің кітаптарының әртүрлі бөлімдерінде де 

орналастырылады. Бұл модельдерді ең жақсы жағдайда мағыналы талдау, олар 

жарияланған кезде олардың бүкіл жиынтықты емес, тек жеке ұғымдарды, идеяларды 

(қасиеттерді, белгілерді) бейнелейді және біртұтас жүйені көрсетпейді деп айтуға 

мүмкіндік береді. Бұл модельдер негізінен оқытылатын курстың жеке тақырыптарын 

игерудегі табысты алдын ала анықтайды. Дегенмен, биологияның молекулалық және 

субмолекулярлық деңгейлерге енуі, биология курсы шеңберіндегі білімді кіріктіру үшін 

ғана емес, сондай-ақ жаратылыстану білімдерін интеграциялаудың прогрессивті 

тенденциясы әдістемелік негіз болатын жалпылаудың жоғары деңгейінің идеалды 

үлгілерін әзірлеуге сұранысты алдын ала анықтайды. 

Биология саласында мұндай интегративті идеалды модельдерді құру кем дегенде екі 

бағытта жүруі мүмкін: жалпы биологиялық және жаратылыстану (философиялық). Жалпы 

биологиялық бағыттың стратегиясы ұйымның барлық деңгейлеріндегі биологиялық 

объектілердің құрылымының, қызмет етуінің және эволюциясының ең жалпы 

биологиялық заңдылықтарын және олардың физикалық-химиялық негіздерін көрсететін 

бейнелі-белгілі модельдерді құруға бағытталуы керек. Біздің зерттеуімізде мұндай 

үлгілердің рөліне келесі модельдер жатады: «Тіршілік эмблемасы» - тірі жүйелердің 

идеалдандырылған моделі, «жансыз және тірі табиғаттағы формалардың эволюциясы», 

«фотосинтез және тыныс алу метаболиттеріндегі электронның энергетикалық күйі» және 

т.б. 

Жаратылыстану (философиялық) бағыты жалпы биологиялық, іргелі жаратылыстану 

және заңдар мен теориялардың философиялық концепцияларына (категорияларына) 

негізделген интеграцияның ең жоғары деңгейінің модельдерін құруды алдын ала 

анықтайды, олар жобаланған бір жүйеге (үлгіге) логикалық түрде байланысты болуы 

керек. Ол табиғаттың нақты құбылыстарын зерттеуде мағыналы және гносеологиялық 

қызметтерді орындау. Мұндай авторлық үлгілердің мәртебесіне мыналарды жатқызуға 

болады: «Материя» концепциясының атрибутивтік моделі (схемасы), «Тірі жүйелердің 

жалпы сипаттамасы», «Конъюгаттық жүйе ретіндегі рационалды білім».  

Кез келген әдіснамалық тәсілдің мазмұнын ассимиляциялау көбінесе оның негізінде 

жатқан неғұрлым жалпы әдістеменің стратегиясымен анықталады. Модельдеудің мұндай 

стратегиясы ең әмбебап әдіснаманың – диалектикалық материализмнің принциптерін 

нақтылайтын жүйелі көзқарас болып табылады және сондықтан танымның неғұрлым 

нақты әдістеріне негіз болады. Сондықтан кейбір авторлардың модельдеуді жүйелі 

тәсілдің бір түрі ретінде қарастыруы кездейсоқ емес.  

Модельдеудің негізінде жатқан жүйелік тәсілдің әдіснамасы осы жалпы ғылыми 

көзқарастың мазмұндық стратегиясын ғана емес, оны ғылым саласында да, білім беру 

саласында да қолданғанда максималды нәтиже бере алатын жағдайларды алдын ала 
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анықтайды. Мұндай маңызды шарт - оны қолданудың жүйелілігі. Модельдеуді 

иерархияның әртүрлі деңгейдегі объектілері мен құбылыстарының мәнін тану әдісі 

ретінде жүйелі түрде қолдану арқылы ғана оның мағыналық және гносеологиялық әлеуеті 

тиісті дәрежеде ашылуы мүмкін, ал әдістің өзі оның мәнін ашуға мүмкіндік береді, ол кез 

келген бейіндегі мамандардың кәсіби құзыреттілігінің ең маңызды базалық элементі . Бұл 

идеяны тәжірибеде жүзеге асыруға біз құрастырған (философиялық, жаратылыстану-

ғылыми, биологиялық) әртүрлі деңгейдегі интеграциялық, материя түсінігінен бастап, 

электронды деңгейге дейінгі бейнелі-белгі үлгілерінің кешені ықпал етті. Студенттер бұл 

үлгілердің көпшілігін дайын емес, мұғалімнің жетекшілігімен өздері құрастырады. 

Модельді құрудың соңғы кезеңінде алынған нәтижелерді интерактивті талқылау 

жүргізілді. Әр оқушы өзі құрастырған үлгіні мұғалімнің үлгісімен салыстырып, қажет 

болған жағдайда тиісті түзетулер енгізеді. Осындай танымдық белсенділік арқылы 

студенттер модельдеудің мазмұны мен гносеологиялық әлеуетін және өздері құрастырған 

модельді толық түсінеді және бұл әлеуетті оқу процесінде тиімді пайдаланады 

(нақтылайды). 

Мұндай үлгілерді оқу үрдісінде пайдалану екі аспектіде ерекше маңызға ие. Бірінші 

аспект жаратылыстану (жалпы биологиялық) және философиялық білімнің теориялық 

синтезі негізінде жасалған идеалды модельдердің үлкен әдістемелік рөл атқаратындығына 

байланысты, өйткені оларға тән жалпы заңдылықтар негізінен биологиялық пәндер 

зерттеу стратегиясын ғана емес, сонымен бірге жалпы жаратылыстану зерттеу 

стратегиясын анықтайды. Материалдық дүниенің объектілерін зерттеуде бұл 

заңдылықтарды үнемі пайдалану табиғаттың жалпы заңдылықтары зерттелетін заттар мен 

құбылыстардың мәнін жүзеге асыруды қамтамасыз ететін студенттердің ойлауының 

жалпы заңдылықтарына айналуына әкеледі. Сондай-ақ олардың өзара байланыстары 

тезірек қарқынмен, ғылыми дүниетанымның біртұтас бейнесін құрайды. Екінші аспект 

студенттердің жалпылама-бейнелі ойлауын қалыптастырудағы интеграцияның жоғары 

деңгейінің бейнелі-белгі үлгілерінің үлкен маңыздылығымен алдын ала олардың болуын 

анықталған.     Бұл ойлау формасының орнығуы өте маңызды, өйткені ол 

визуалды-бейнелі ойлаудан концептуалды ойлауға көшу стратегиясын анықтайды. 

Ойлаудың төртінші түрінің бар екендігін жанама растау Ж.Пиаженің қазіргі баланың 

онтогенезіндегі ойлау процесі дамуының төрт деңгейі (кезеңдері) туралы тұжырымдамасы 

болып табылады.[3] 

 Егер конъюгациялық принцип табиғи заттар мен құбылыстардың сабақтастығын 

қамтамасыз етсе, онда білім беру саласында ол барлық ұғымдардың сабақтастығын 

(конъюгациясын) қамтамасыз етуі керек, оларды бір жүйеге келтіріп, оны, шамасы, 

конъюгациялық ұғымдық өріс ретінде белгілеуге болады. Бөлек ұғымдар заттар мен 

құбылыстардың мәнін ғана емес, сонымен қатар олардың басқа объектілермен өзара 

әрекеттесуін (байланыстарын) көрсетеді. «Әрбір ұғым белгілі бір қатынаста басқалармен 

белгілі бір байланыста болады». Бұдан шығатыны, конъюгация принципі бастапқы 

дидактикалық позиция ретінде екі аспектіде - әдістемелік және жалпы дидактикалық 

тұрғыдан көрінеді. 

Модельдеудің әдіснамалық негізі жүйелік қана емес, сонымен қатар белсенділік 

тәсілі болып табылады. Бұл әдіснамалардың конъюгациясы танымның жалпы ғылыми 

әдісі ретінде модельдеудің жалпы стратегиясын анықтайды. Конъюгация принципінің бұл 

аспектідегі бірегейлігі оның интеграцияның әртүрлі деңгейлерінің үлгілерін жасау кезінде 

жүйелік, әрекеттік амалдарды бір мезгілде нақтылауында. Бұл принциптің бірінші бөлімі 

пайда болатын жүйедегі элементтерді табуды, екінші, белсенділік жағын белгілейді, 

жаңадан пайда болған жүйедегі құрылымдық элементтердің арасындағы 

конъюгацияланған (ортақ) аймақты, олардың арасындағы өзара әрекеттесу механизмін 

ашады, бұл жаңа сапаның пайда болуына себеп болады. 

Білім беру реформаларының заманауи кезеңінде модельдеу әдісі ерекше сұранысқа 

ие, өйткені бұл әдіс арқылы жүйелік-белсенділік көзқарас идеялары жүзеге асырылады, ал 
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ол қазіргі университет стандарттарын әзірлеудің негізі ретінде құзыреттілік көзқарас 

идеяларымен байытылған. Жүйелік-белсенділік және құзіреттілікке негізделген 

тәсілдердегі негізгі ұғым белсенділік болып табылады, оның әртүрлілігі студенттердің 

модельдер құрастыруында орын алады. 

Биологиялық процестер мен құбылыстарды молекулярлық және субмолекулярлық 

деңгейде зерттеу биологиялық пәндерді оқуда модельдер мен модельдеуді неғұрлым 

мақсатты пайдалануды анықтайды, өйткені олар көрнекі құралдар болып табылады және 

сонымен қатар әдістемелік функцияны орындайды. Модельдеу әдісі физиологиялық 

сипаттағы түсініктер мен дағдыларды дамыту айтарлықтай қиындық тудыратындықтан, 

физиологиялық процестерді зерттеуде ерекше мәнге ие болады. Процестерді бейнелейтін 

физиологиялық ұғымдар өте абстрактілі, сондықтан физиологиялық процестер туралы 

ауызша ақпаратты интегралды жалпыланған бейнелерге аудару өте қиын, олар мұндай 

тұжырымдамаға жетудің негізгі қадамы болып табылады. Тек студенттер үшін ғана емес, 

сонымен қатар физика және химиядан нашар дайындығы бар студенттер үшін  де. 

Модельдер, керісінше, студенттерге осы объектілердің ең маңызды қасиеттерін, олардың 

ішкі құрылымы мен мәнін білдіретін зерттелетін процестердің осындай көрнекі 

бейнелерін жасауға мүмкіндік береді. 

Бейнелік модельдерге кеңінен қолданылатын әртүрлі сызбалар, фотосуреттер, 

диаграммалар және тағы басқалары жатады. Физиологиялық функцияларды зерттеуде 

жеке физиологиялық процестердің (немесе олардың кезеңдерінің) мәнін ғана емес, 

олардың өзара байланысын, сондай-ақ оларды реттеу механизмдерін көрсететін 

интегративті сипаттағы логикалық байланысқан схемалар мен сызбалар ерекше маңызға 

ие. «Өсімдік физиологиясы» курсының бейнелі-белгі үлгілері» анықтамалығы осы ойды 

ескере отырып құрастырылған.[4] 

Өсімдік физиологиясы курсында берілген логикалық байланысқан бейнелі-белгі 

үлгілерінің блоктары студенттерге өсімдіктерде кездесетін зерттелетіндердің мәнін өз 

бетінше түсінуге ғана емес, сонымен қатар модельдеуді танымның ең маңызды әдісі 

ретінде меңгеруге көмектеседі. Студенттердің өзін-өзі тәрбиелеуі мен өздігінен білім алуы 

үшін іргелі негіз болады. Іскерлікке осындай көзқараспен ойлаудың жалпылама-бейнелі 

түрін қалыптастыруға болады, бұл олардың ойлауын тұжырымдамалық деңгейге дейін 

дамытуға мүмкіндік беретін сапалы жаңа қадам. Ұсынылған схема-модельдер дәл осы 

мақсатқа жетуге бағытталған. 

Ұсынылған нұсқаулықта үлгілерді пайдалану студенттердің жеке психикалық 

процестерін айтарлықтай белсендіретін интерактивті оқыту режимінде лекцияларды 

өткізуге мүмкіндік береді; олардың мұғаліммен және курстастарымен диалогқа деген ішкі 

қажеттілігін бастайды; мотивацияның өзегі бола отырып, физиологиялық процестерді 

және жалпы биологияны зерттеуге интеллектуалдық эмоцияларды белсенді етіп және ішкі 

қызығушылықты оятатын жағымды сезімдерді тудырады. 
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Аннотация 

В статье рассказывается о важности качественного образования подрастающего 

поколения, обучающегося в высших учебных заведениях страны, формирования у них основ 

квалификации.Для этого необходимо эффективно использовать педагогические технологии. 

Одним из таких технологий является технология критического мышления, которая играет 

свою особую роль в формировании знаний и умений будущих специалистов. Статья 

посвящена проблеме развития современной личности критического мышления. Освещается 

важная роль критического мышления личности в становлении высококвалифицированного 

специалиста и значение технологии критического мышления в образовании. 

Ключевые слова: критическое мышление, технология, способности, знания, навыки, 

образование, самостоятельное мышление 

В настоящее время ожидаемыми результатами образовательной программы в 

Казахстане является формирование независимого, самомотивированного, инициативного, 

лидера, умеющего брать на себя обязательства и осознающего ответственность, умеющего 

мыслить критически, специалиста завтрашнего дня, умеющего учиться как часть 

образовательного процесса. Таким образом, от современного квалифицированного 

преподавателя ожидается подготовка образованного поколения, способного свободно 

говорить на трех языках и выражать мысли и мнения, глубоко знающего историю, 

литературу и культуру своей страны, будущего профессионального компетентного 

специалиста. Любая страна связывает свое будущее с подрастающим поколением, то есть 

знает, что опорой будущего нации является молодежь. Если это так, то мы должны 

воспитывать образованное и энергичное поколение, которое будет процветать и завтра вести 

нас в светлое будущее. [1] 

Поэтому предпринимаются конкретные шаги по обеспечению методологии 

отечественной системы образования новыми или обновленными технологиями, обновлению 

через электронно-информационное, информационно-коммуникационное оборудование, 

повышению международного уровня и подготовке обучающегося к мировой 

конкурентоспособности. 

Благодаря таким конкретным шагам на современном этапе в стране начала 

формироваться новая система образования. В образовательные области внедряются новые 

педагогические технологии обучения. Без максимально эффективного их использования в 

процессе проведения занятий невозможно вывести молодое поколение страны, будущих 

специалистов и владельцев профессий образованными, квалифицированными. 

 Обучение с применением новых или обновленных технологий обучения, образования 

способствует совершенствованию и формированию профессиональных, нравственных, 

духовных, гражданских и многих других человеческих качеств обучающихся. Поэтому 

учитель-преподаватель, который хочет, чтобы его занятия были продуктивными, старается 

чаще использовать методы и приемы, способствующие развитию мышления и знаний 

обучающихся. [2] 

В соответствии с современными требованиями в последние годы в образовательном 

процессе появляются новые методы обучения, обновляются и применяются уже 

существующие традиционные методы и приемы. При подготовке специалистов разных 

профессий, профессий изучаются различные дисциплины, но методы и приемы, 

применяемые при обучении и обучении в рамках дисциплины, являются общими для всех. 
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Ведь конечной целью и задачами любого метода является повышение квалификации и 

образования. В целях повышения квалификации современных студентов педагоги-педагоги 

используют на своих занятиях различные методы и приемы. Одна из них-технология 

развития критического мышления, которая играет свою особую роль в формировании знаний 

и умений будущих специалистов. 

Критическое мышление является методом, используемым при осмыслении, оценке, 

анализе и синтезе информации, полученной в результате наблюдения, опыта, размышлений и 

рассуждений, а также может служить основой, мотивом к действию. При этом критическое 

мышление часто предполагает готовность к воображению чего-либо, к принятию 

альтернативных решений, внедрению новых, модифицированных способов мышления и 

деятельности, что подразумевает склонность к организованным общественным действиям и 

приобщение других к критическому мышлению. 

При критическом мышлении следует помнить, что обучающийся должен не 

ограничиваться своей позицией, а считаться с мнением других. Если этот принцип не 

соблюдается, вполне возможно, что воспитание критического мышления само по себе тоже 

имеет негативную направленность. Давать оценку какой – либо ситуации с точки зрения 

критического мышления-не всегда означает, что мое решение, моя точка зрения верны. 

Иногда, выражая свою точку зрения с точки зрения критического мышления, можно глубоко 

понять, в какой позиции находятся ваши коллеги по рассматриваемому вопросу, и убедиться, 

что вы ошибаетесь в своих мыслях или решениях. Поэтому критическое мышление приводит 

к новым идеям, новым принципам (принципам), новым возможностям. А это помогает 

увидеть суть проблемы под другим углом, оценить ее по-другому, решить по-другому [3]. 

Обучающимся, стремящимся стать будущими специалистами в различных социально-

экономических сферах страны, необходимо применять методы критического мышления-

анализировать, контролировать, обобщать различные ситуации, уметь эффективно 

использовать основные источники, оценивать и задавать соответствующие им вопросы, 

сравнивать и обсуждать, делать предложения и т.д. Использование технологии критического 

мышления в активных методах обучения в образовании повышает четкость и оперативность 

принятия решений обучающимися. 

Без навыков и умений критического мышления это невозможно. Человек с хорошо 

развитым мышлением создает сложные проблемы и проблемы, формулирует их четко и 

ясно; использует абстрактные идеи для эффективного сбора информации; делает разумные 

выводы и решения, проверяет их в соответствии с критериями и стандартами; открыто 

мыслит в пределах альтернативных систем мышления, признает их предположения, участие 

и практическую идентичность, эффективно взаимодействует с другими при принятии 

решений- создает отношения [4]. Критическое мышление всегда развивается 

последовательно на этапах развития человека, но для его правильного формирования 

существуют важные суждения, которые отводили время на этапе становления человека как 

личности. Формирование навыков и умений критического мышления наиболее 

распространено в современном обществе, однако особую роль в образовании этот человек 

играет в период становления личности, формирования жизненной позиции. 

Известный американский психолог Д. Хальперн, внесший значительный вклад в 

развитие теории критического мышления, опубликовал свою работу «Психология 

критического мышления». В нем Д. Хальперн дает следующее объяснение критическому 

мышлению-это»использование когнитивных методов или стратегий, которые увеличивают 

вероятность получения желаемого результата". В указанном определении мышление 

описывается как нечто, отличающееся способностью, обоснованностью и 

целесообразностью управления. По мнению Д. Хальперна, это тип мысли, который 

«использовался при решении проблемы, формулировании выводов, оценке вероятности и 

принятии решений» [5]. В этом случае мыслитель использует навыки, которые являются 

обоснованными и эффективными для конкретной ситуации и типа решаемой проблемы. 
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 Понятие критического мышления глубоко описано в труде Д. Клустера, в своем труде 

Д. Клустер рассматривает пять знаковых признаков критического мышления [6]. 

Прежде всего, автор демонстрирует самостоятельность критического мышления. Эта 

характеристика относится к личностному характеру критического мышления, а также 

означает, что «критическое мышление не обязательно должно быть оригинальным: мы 

имеем право воспринимать идею или убеждения другого человека как свои собственные». 

Во-вторых, информация является отправной точкой, а не конечной точкой 

критического мышления. В результате критического мышления утверждается, что генерация 

новых идей основана на некоторых фактах, текстах, теории, данных. 

В-третьих, критическое мышление начинается с постановки вопросов и понимания 

проблем, которые необходимо решить. Однако на любом этапе подлинный когнитивный 

процесс характеризуется когнитивным стремлением решать проблемы и отвечать на 

вопросы, возникающие из собственных интересов и потребностей. 

В-четвертых, критическое мышление доказывает доказательства. Критический 

мыслитель находит свое решение в этом вопросе и поддерживает это решение 

обоснованными, разумными аргументами. Он также понимает, что другие решения одной 

проблемы возможны, и пытается доказать, что выбранное им решение является более 

логичным и рациональным, чем другие. 

В-пятых, критическое мышление-это социальное мышление. Наконец, говорят, что 

любой критик работает в определенном обществе и решает более широкие проблемы, чем 

формирование собственной личности. 

В отечественных исследованиях проблему критического мышления в работах А. 

Алимова разделили на следующие уровни: 

Начальный уровень: 

 не может всесторонне сформулировать свою точку зрения и позицию, - не может в 

полной мере аргументировать свою позицию, не в полной мере отражать ее 

преимущества, 

 не сравнивает всесторонне, 

 не приводит рациональных примеров, 

 не может аргументированно привести причины и последствия, 

 не делает полностью анализ и синтез, 

 не может дать исчерпывающей оценки. 

Средний уровень: 

 последовательно использует шаги мышления, 

 не может аргументировать их рационально, хотя и формирует свою точку зрения и 

позицию, 

 сравнивает свою позицию с другими, выделяет ее достоинства и недостатки, 

 не может спокойно воспринимать высказанную ему критику, 

 не всесторонне анализирует иные позиции, не различает их пробелы, 

 не может использовать иные позиции в своих целях − - не может гибко менять свою 

позицию. 

Высокий уровень: 

 последовательно, логически и глубоко использует основные шаги мышления, 

 умеет рационально аргументировать свою точку зрения и позицию, - давать реальную 

оценку самому себе, 

 умеет ценить другие мнения, 

 умеет выдвигать предложения и гипотезы, 

 серьезно относится к высказанной критике: умеет гибко менять свои позиции, 

 ищет пути улучшения своей работы. [8] 

Обучающиеся вуза, будущие специалисты по окончании вуза должны соответствовать 

высокому уровню критического мышления. А создание условий для выхода этих 
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специалистов на этот уровень напрямую зависит от профессорско-преподавательского 

состава учебного заведения. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что критическое мышление 

подразумевает объединение качеств и умений, определяющих высокий уровень научно-

исследовательской культуры студентов и преподавателей. 
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AҢДAТПA 

 

 «Үйдегі бухгалтерлік есеп» – бұл сіздің күнделікті кірістеріңіз бен шығыстарыңызды 

бақылауға көмектесуге арналған жеке қаржылық басқару бағдарламасы. Бағдарламалық 

құрал бір файлда және талдауда бірнеше пайдаланушыға мүмкіндік береді, бұл әсіресе өз 

қаржысын бөлек ұстайтын, бірақ тұтастай алғанда олардың шығындарын шолуды қалайтын 

адамдар үшін пайдалы. 

 Жұмысты бастау үшін «Үйдегі бухгалтерлік есептің» «Пайдаланушы менеджері» 

бөліміне атыңызды қосыңыз. Есептік жазбалар бөлімінде жиі пайдаланатын барлық 

тіркелгілерді қосуды ұмытпаңыз. Сіз жасаған әрбір дебет пен кредит шотқа тағайындалуы 

мүмкін. Қысқаша шоттар қойындысында әрбір шоттың қалдықтары мен кірістері мен 

шығыстарын көре аласыз, ал «Егжей-тегжейлі шоттар» қойындысы әрбір транзакцияның 

бөлінуін қамтамасыз етеді. 

 Кірістер мен шығыстар өздерінің сәйкес бөлімдерінде жазылады және олардың 

әрқайсысына санат пен ішкі санат беріледі. Бағдарлама пайдаланушыларға бастапқыда 

бағдарламада жоқ санаттарды жасауға мүмкіндік береді, бұл сізге қажетінше нақты болуға 

мүмкіндік береді. «Үйдегі бухгалтерлік есеп» пайдаланушыларға кірістер мен шығыстарды 

күні, шот атауы, санат және ішкі санат бойынша сүзу мүмкіндігін ұсынады, бұл 

пайдаланушыларға шығыстардың белгілі бір санатында белгілі бір кезеңде қанша 

жұмсалғанын (немесе тапқанын) нақты көрсетуді қамтамасыз етеді. «Дебиторлар мен 

кредиторлар» қойындысы сіздің қарыздарыңыз бен қарыздарыңызды бақылайды және еске 

салғыштар бере алады. 

 Үй бухгалтериясы бюджет және жоспарлау бөлімдерін ұсынады. Бюджеттік кірістер 

мен шығыстар сіздің жеке қаржылық мақсаттарыңызға жету жолында жүруге көмектеседі. 

Жоспарлау бөлімінде болашақта болатын кірістер мен шығыстар егжей-тегжейлі көрсетіледі. 

Бағдарламаға қайталанатын кірістер мен шығыстарды бақылауға көмектесетін нақты сандар 

мен күндерді қосуға болады. Шын мәнінде, екі санат бір-бірін өте жақсы толықтырады. 

Бағдарламаның пайдаланушылар өте пайдалы деп есептейтін бір саласы икемді басып 

шығару мүмкіндіктері болып табылады. Қысқа және егжей-тегжейлі шоттар, кірістер, 

шығыстар, жоспарланған кірістер мен шығыстар және қарыздардың барлығын әртүрлі 

сүзгілер бойынша басып шығаруға болады. Сонымен қатар, кірістер мен шығыстардың 

егжей-тегжейлі есептері әртүрлі уақыт аралықтарында қарыздармен немесе қарыздарсыз 

жасалуы мүмкін. 
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Жалпы, «Үйдегі бухгалтерлік есеп» жеке қаржылық басқарудың құнды бағдарламасы болып 

табылады. Бағдарламалық жасақтаманың негізгі кемшілігі оның инвестицияларды 

қадағалаудың айтарлықтай қабілетсіздігі болып табылады. Ол инвестициялық шот 

көрсеткіштерін бере алмайды, тіпті қолмен жаңартулар үшін де инвестициялық бөлім жоқ. 

           Дегенмен, басып шығару және есеп беру мүмкіндіктері күшті және бағдарлама 

инвестицияларды бақылаудың басқа әдістері бар пайдаланушыларға ұсынылады. 

Бағдарламаға интернет қосылымын қажет етпейтінін немесе ақпаратты желіде сақтауды 

қажет етпейтінін ескеріңіз, яғни құпия деректер салыстырмалы түрде қауіпсіз болуы керек. 
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